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Kata Pengantar

Segala puji milik Allah SWT
Shalawat salam kepada Yang Baginda Nabi Muhammad SAW
Kalimat bersyukur merupakan hal yang utama dalam
mengantarkan buku ini ke tangan pembaca. Banyak kendala dalam
menerbitkannya dimana menghendaki penyelesaian satu per satu,
sehingga terbitlah dengan perjalaan yang cukup panjang.
Bantuan rekan-rekan sangat berarti; Sendi Triwilopo, M. Si,
dan Dr. Wawan Hernawan, M.Pd. atas bantuannya merangkum karya
tulis penelitan menjadi sebentuk buku dengan redaksional yang baik.
Semoga Allah membalasnya melebihi apa yang telah dilakukan.
Universitas Tulang Bawang Lampung di Bandar Lampung, institusi
dimana penulis bekerja, support materi dan moril telah
menunjukkan kesetiaan institusi kepada anasirnya dalam
menantikan penerbitan karya tulis. Namun sesungguhnya masih
banyak pihak yang membantu dan tak kami sebutkan satu per satu.
Karya ini tentulah masih jauh untuk dikatakan baik. Penulis
menyadarinya mengingat buku ini berangkat dari hasil penelitian
dengan metode deduktif. Sebagai karya tulis hasinya tentulah
berpatokan pada verifikasi hasil berdasarkan anailisis teori yang
digunakan.
Bagaimananpun,
selalu
terdapat
keterbatasan
metodologis pada setiap penelitian. Justeru hal itulah yang
memperkaya khasanah ilmu. Temuan sekecil apapun diharapkan
memeberi sumbangsih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Adapun buku ini berangkat dari laporan penelitian dalam ilmu
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komunikasi dalam kegiatan nyata berupa kampanye kesehatan
ligkungan pada suatu khalayak. Sebagaimana tujuan kampanye
dalam perspektif lmu komunikasi: Pada mereka diharapkan muncul
efek persuasi kampanye berupa perubahan sikap dan perilaku.
Persuasive communication is any message that is intendeed to shape,
reinforce, or change the responses of others (Miller, 1980 dalam
Baldwin, 2004:140)
Fenomena komunikasinya adalah Kampanye kesehatan
lingkungan yang dilakukan terpadu (multi-channel) dari Dinas
Kesehatan Pemerintah Kota Bandar Lampung dimana terdapat
segmentasi khalayak (Ibu-ibu Kader Posyandu) yang tentunya akan
berbeda efek yang dihasilkan dibandingkan khayalak yang bersifat
heterogen. Segmentasi khalayak dalam kampanye adalah salah satu
point penting dalam kampanye (Venus, 2004:142). Namun
sesungguhnya kampanye sejenis sudah pernah dilakukan. Fakta
bahwa Dinas Kesehatan Kota telah beberapa kali melakukan
penyuluhan kepada kader Posyandu, membawa penelitian kepada
perspektif multi-channe l bagaimana efek persuasi terjadi. Bahwa
peribahan persuasi berupa perubahan sikap dan periaku,
mengarahkan titik pandang pada teori tentang sikap dan perilaku;
hal yang banyak dibahas dalam disiplin psikologi sosial dengan
berbagai teori perubahan sikap dan perubahan perilaku. Manakala
keduanya hendak dibahas dalam keterkaitan efek persuasi.
Penggunaan hipotesis dari terori psikologi sosial memilih
menggunakan teori dai Icek Ajzen. Konsepnya adalah kampanye
multi-channe l membentuk efek persuasi dengan mengubah sikap
khalayak kemudian mengubah perilakunya sesuai pesan-pesan
kampanye.
Komponen metodologis menghendaki keberadaan khalayak
sebagai populasi yang diteliti. Dalam hal ini keberadaan Posyandu
sebagai institusi informal di tengah kehidupan sosial adalah realitas
kampanye komunikasi. Asumsi yang mendasari: Kebersihan kota
diperoleh dengan peran serta masyarakat kemudian untuk
mencapainya diadakan program-program komunikasi kesehatan.
Keberadaan institusi informal yang berkaitan dengan kesehatan dan
kebersihan di tengah-tengah kehidupan sosial, dapat berperan aktif

vi

KOMUNIKASI KESEHATAN

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

untuk menyukseskan program-program komunikasi kesehatan
tersbut. Saat target pencapaian komunikasi kesehatan dicanangkan,
peran aktif di titik yang potensial seperti Posyandu dapat berperan
optimal untuk pencapaian target dimaksud. Adalah relevan jika pada
mereka diteliti efek persuasi kampanye: Sebagai sebuah titik dalam
mata rantai kesehatan lingkungan, Posyandu dapat berperan dalam
mengubah praktek hidup sehat (health habituation) masyarakat
sebagai target dari kegiatan komunikasi kesehatan yang dijalankan
Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keterpaduan pesan yang strategis, media-media yang dipakai
dan komunikator yang berperan, memberikan pengaruh pada efek
yang ditimbulkan. Adapun buku ini merupakan ringkasan intisari
yang secara prinsip hanya menampilkan point-point penting yang
dihasilkan dengan konsentrasi pada sikap dan perilaku sebagai efek
persuasif kampanye. Sesunguhnya hal tersbut merupakan tujuan
utama penelitian yang diinginkan.
Penulis memahami bahwa menuangkan gagasan intisari
menjadi sebentuk buku akan menjumpai berbagai kendala. Hingga
pada kesimpulan bahwa dua bab terpentinglah yang tersampaikan.
Semoga dengan segala keterbatasan yang ada. Buku ini dapat
menambah kekayaan khasanah ilmu komunikasi khususnya dalam
hal efektivitas kampanye komunikasi. Dengan rendah hati kami
sampaikan selamat membaca.
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KOMUNIKASI KESEHATAN
”PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU HIDUP SEHAT KHALAYAK”

BAB 1
Kampanye Kesehatan Lingkungan

A. Pendahuluan
Pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya
pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,
kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk,
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi
kehidupan; fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam
perkembangan pembangunan kesehatan, telah terjadi perubahan
orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran, terutama mengenai
pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh
faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Bergesernya orientasi
tersebut
akan
mempengaruhi
proses
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan. Keberhasilan di berbagai bidang serta
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat.
Kemudian pada gilirannya akan mempengaruhi peningkatan
kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga,
sarana dan prasarana, baik jumlah maupun mutu. Sehingga
diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima
jasa pelayanan kesehatan.
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Penyelenggaraan pembangunan dalam bidang kesehatan
meliputi upaya peningkatan kesehatan dan sumber daya yang
memadai.
Penjabarannya
perlu
dilakukan
terpadu
dan
berkesinambungan untuk hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang
semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita, secara
berangsur-angsur telah berkembang ke arah keterpaduan upaya
kesehatan secara menyeluruh atau terpadu. Pembangunan
kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan atau
promotif,
pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan
penyakit atau kuratif, serta pemulihan kesehatan atau rehabilitasi,
hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan serta dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan masyarakat.
Partisipasi masyarakat, termasuk swasta, perlu diarahkan,
dibina dan dikembangkan, sehingga dapat melakukan fungsi dan
tanggung jawab sosialnya sebagai mitra pemerintah. Untuk itu,
peran pemerintah lebih dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan
dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan
kesehatan serta tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang.
Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan
kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung
jawab pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota
Bandar Lampung menjalankan berbagai program dengan tujuan
peningkatan kesehatan masyarakat yang dimulai dari upaya
kebersihan lingkungan. Program tersebut dikenal dengan Gerakan
Serentak Kebersihan Bandar Lampung yang dicanangkan Walikota
Bandar Lampung pada tanggal 9 Oktober 2006 (Sumber: Selayang
Pandang Kota Bandar Lampung -Tahun 2009: 12). Sebagai wujud
kegiatan komunikasi kesehatan, program tersebut merupakan
kegiatan kampanye yang bersifat persuasif agar masyarakat Kota
Bandar Lampung lebih peduli pada kebersihan lingkungan, sekaligus
mengubah image setelah pada bulan Oktober 2005 mendapat
predikat kota terjorok se-Indonesia.1 diubah menjadi kota yang
bersih dan sehat. Untuk lebih menggugah kesadaran (awareness)
1
Berita radio RRI Pro-2 FM, Bandar Lampung. dikutip melalui <http://219.83.122.
194/web/ index.php.> [11/03/2010])
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masyarakat tentang program tersebut, telah dijalankan kegiatan
Jum’at bersih. Kegitan Jum’at bersih lebih bersifat penekanan salah
satu sektor masyarakat, yaitu menggerakkan aparat pemerintahan
tentang program Gerakan Kebersihan melalui kampanye yang
disebut “Ayo Bersih-Bersih” (ABB). Gerakan dimaksud menunjukkan
keserempakan warga untuk meningkatkan upaya kebersihan yang
dimotori oleh para pegawai pemerintah kota turun ke jalan.2
Terdapat suatu kegiatan rutin yang bertemakan kebersihan yang
dikuatkan dengan pencanangan gerakan oleh pihak pemerintah
kota.
Predikat kota terjorok dimaksud dalam kaitan penilaian untuk
memperoleh Piala Adipura yang diberikan pada walikota untuk 5
kota peringkat teratas se-Indonesia, sedangkan 5 kota terbawah
memperoleh predikat kota terjorok. Berbagai upaya telah dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengubah image tersebut
dengan hasil: kembali meraih Piala Adipura.3 Upaya Pemerintah Kota
Bandar Lampung dengan memasang target Piala Adipura berdampak
positif bagi kebersihan lingkungan kota. Kepedulian dan keterlibatan
masyarakat terhadap kebersihan tergugah. Namun menurut
walikota Piala Adipura lebih merupakan momentum.4 Visi meraih
Piala Adipura dapat menjadi pemicu dalam menggerakkan
kebersihan lingkungan sebagai perilaku hidup bersih dan sehat.
Dalam hal ini peran pemerintah kota lebih merupakan penggerak
2
“Jumat bersih memang salah satu kegiatan rutin yang digelar agar kota kita ini menjadi
bersih,” ujar Walikota Bandar Lampung Eddy Sutrisno, diwakili Kabag Humas Zainuddin. Jumat bersih
merupakan salah satu bagian dari gerakan Ayo Bersih-Bersih (ABB). Gerakan ABB memang dikenal
sebagai salah satu upaya Pemkot Bandar Lampung mempertahankan Piala Adipura tahun 2010.
“Tapi,sasaran utamanya adalah menciptakan kebersihan sebagai bagian mendasar dan tak terpisahkan
dalam kehidupan warga kota,” terang Zainuddin didampingi Kasi Pengumpulan Data, Bastomi.
(Sumber: Artikel [2010] Melalui <http://Bandar Lampungkota.go.id// pilih_news> [24/032010])
3
Pada tahun 2007, berdasarkan hasil penilaian Kementrian Lingkungan Hidup, Kota Bandar Lampung
memperoleh predikat status yang cukup signifikan yaitu menjadi salah satu kota dari 5 kota besar
yang masuk kualifikasi kota yang dinilai mendapatkan Piala Adipura.
Tahun 2009, atas kerja
keras seluruh pihak dan bimbingan Eddy Sutrisno, Bandar Lampung pun memperoleh Penghargaan
Piala Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. (Sumber: Artikel [2010]
Melalui <http://Bandar Lampungkota.go.id//pilih_news, [24/032010])
4

Sekertaris Kota (Sekkot) Sudarno Eddi dalam rakor penilaian adipura tahap I tahun 20092010, di ruang rapat paripurna, Selasa (6/10). Menyatakana bahwa, program kebersihan ini tidak
semata-mata demi adipura, tetapi untuk menjadikan Kota ini bersih, indah, tertib dan teratur sehingga
dapat menjadi daya dukung kenyamanan warga masyarakat sebagai penghuninya. (Sumber: Artikel
[2010] Melalui < http://www.lampung_news.com/article/ Saburai/3100/> [10/03/2009])
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dan penggugah kesadaran, peran serta masyarakat dalam keseharian
lebih utama untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Dalam konteks tersebut, ABB sebagai bagian dari Gerakan Serentak
Kebersihan yang dicanangkan pemerintah Kota, dapat disebut
sebagai kegiatan komunikasi kesehatan yang dijalankan untuk
persuasi masyarakat agar menjalankan perilaku hidup bersih dan
sehat.
Kegiatan komunikasi agar berlangsung efektif, dalam arti
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, perlu disusun dan
direncanakan secara matang, dengan memperhatikan setiap
komponennya. Dalam hal, ini pemilihan komunikator yang tepat,
penyusunan dan penyampaian pesan, serta penggunaan media
harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran. Karenanya,
pesan harus disesuaikan dengan pemikiran sasaran, melalui daya
tangkap dan tingkat pengetahuan, yang selanjutnya berperan untuk
mengubah itu ke arah yang dikehendaki komunikator. Untuk
menjangkau khalayak sasaran yang luas, komunikasi massa adalah
salah satu cara yang tepat untuk menyebarkan pesan-pesan
pembangunan, khususnya di bidang kesehatan.
Sebagai kegiatan komunikasi Program ABB merupakan
kampanye yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan
aparat pemerintah hingga ke level kelurahan, kegiatan di sekolahsekolah serta dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Posyandu.
Perihal yang terakhir tersebut merupakan penjabaran dari program
revitalisasi Posyandu dari Departemen Kesehatan. Menyadari peran
strategis Posyandu, tahun 2005 dilakukan revitalisasi secara nyata
meliputi penyediaan biaya operasional Posyandu, latihan ulang
kader, penyediaan sarana pendukung dan pembinaan. Secara lintas
sektor juga dilaksanakan pemantapan Pokjanal Posyandu dan
Jambore Kader yang rutin diadakan setiap tahun (Depkes-RI,
2006:23). Dampak dari revitalisasi dimaksud: Revitalisasi Posyandu
dan pembentukan Desa Siaga telah berhasil meningkatkan jumlah
Posyandu dari 232.000 menjadi 267.000. Begitu pula dengan jumlah
Balita ditimbang di Posyandu meningkat dari 43% menjadi 74,5%
(Depkes-RI,2006:6). Di Provinsi Lampung perkembangan tersebut
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ditindaklanjuti dengan penambahan anggaran pemerintah daerah
untuk revitalisasi Posyandu.5
Revitalisasi
Posyandu
menghendaki
perbaikan
dan
pengembangan karena proses dari sebuah program tidak seketika
menjadikan kader Posyandu mampu mengubah perilaku hidup sehat
dalam lingkungannya. Pada waktu sosialisasi penggunaan air bersih
di jamban oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selesai
dilaksanakan, diharapkan masyarakat akan mengubah perilaku
buang air besar sembarangan (BABS) di kebun atau di lahan kosong
dengan memanfaatkan MCK. Namun kenyatannya, perubahan
perilaku tersebut tidak menetap atau tidak menjadi kebiasaan hidup
sehat (healthhabituation). Hanya dalam beberapa bulan kebiasaan
lama BABS kembali dilakukan. Hal ini menunjukkan perubahan pada
sikap dan perilaku hidup sehat yang tidak permanen atau tidak
menetap (Sumber: wawancara observasi pendahuluan, 13 Agustus
2009). Tersebarnya Posyandu di setiap kelurahan merupakan
realitas sarana pendukung kesehatan. Adapun perilaku BABS
menunjukkan realitas lain dari public health awareness. Kondisi ideal
yang diharapkan adalah peran komunikasi kesehatan untuk dapat
mengoptimalkan sarana kesehatan sedemikian rupa, sehingga
masyarakat dapat mengubah perilaku hidupnya menadi perilaku
hidup sehat dan bersih. Jika sebelumnya kurang peduli dengan
kesehatan lingkungan karena BABS, maka dengan optimalisasi peran
sarana kesehatan yang ada, penggunaan jamban dan air bersih akan
menjadi kelaziman sehat (health habituation) dalam keseharian
masyarakat.

5

Sebanyak 7.065 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di Lampung mendapat bantuan dari
Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, sebesar Rp 13,2 miliar. Dana APBD 2006 tersebut, untuk
merevitalisasi Posyandu yang tidak aktif selama ini.
''Hampir semua Posyandu di Lampung ini tidak optimal beroperasinya. Revitalisasi Posyandu dapat
meningkatkan taraf kesehatan warga,'' kata Kepala Dinas Kesehatan Lampung, dr. Wiwiek
Ekameini kepada wartawan di Bandar Lampung. Tahun anggaran 2007, lanjutnya, bantuan untuk
Posyandu akan ditingkatkan menjadi Rp 1,2 hingga Rp 1,8 miliar per desa. ''Sebab, sekarang di
Lampung, terdapat 765 desa sehat,'' jelasnya. (Sumber: Berita Harian Republika, Rabu 8/11/2006.
Melalui <http://www.arsip.net/id/link.php?lh> [18/04/ 2010]}
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Manakala Kota Bandar Lampung mampu meraih Piala Adipura
sebagai kota terbersih dan terus berupaya mempertahankannya
dengan program Gerakan Serentak kebersihan termasuk ABB, peran
Posyandu sebagai institusi informal di tengah kehidupan sosial
layak diperhatikan. Dengan asumsi: Kebersihan kota diperoleh
dengan peran serta masyarakat. Untuk mencapainya diadakan
program-program komunikasi kesehatan. Keberadaan institusi
informal yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan di
tengah-tengah kehidupan sosial, dapat berperan
aktif untuk
menyukseskan program-program komunikasi kesehatan tersbut.
Saat target pencapaian komunikasi kesehatan dicanangkan, peran
aktif di titik yang potensial seperti Posyandu dapat berperan optimal
untuk pencapaian target-target komunikasi kesehatan. Dalam hal
ini, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung mengadakan program
komunikasi kesehatan berupa kampanye “Ayo Bersih-Bersih”
dengan melibatkan setiap unsur Masyarakat, formal maupun
informal. Kegiatan komunikasi berupa kampanye dipengaruhi oleh
unsur komunikator dan desain pesan yang disampaikan, serta
saluran media yang digunakan.
Selain bertujuan untuk meraih penilaian menjadi kota yang
bersih, kampanye yang secara operasional dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kota, juga bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan
kesehatan lingkungan dengan maksud warga Bandar Lampung
memiliki perilaku sehat dan bersih. Keberadaan Posyandu sebagai
unsur masyarakat berupa intitusi informal merupakan realitas dalam
derap kehidupan kesehatan masyarakat. Sebagai sebuah titik dalam
mata rantai kesehatan lingkungan, Posyandu dapat berperan dalam
mengubah praktek hidup sehat (health habituation) masyarakat
sebagai target dari kegiatan komunikasi kesehatan yang dijalankan
Pemerintah Kota Bandar Lampung.
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B. Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan
pada beberapa bagian menggunakan data kualitatif. Pendekatan atau
pendataan secara kualitatif dimaksud untuk memperoleh gambaran
proses dan makna variabel utama penelitian. Sedangkan pendekatan
kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survei
eksplanatoris. Penelitian ini berpijak dalam perspektif penerima,
memiliki fokus pada efek sikap dan perilaku hidup sehat pada Ibuibu anggota Posyandu. Perolehan data dengan penyebaran angket
kepada 283 orang responden sebagai sampel, melalui teknik random
samping kepada ibu-ibu kader atau anggota Posyandu se-Kota
Bandar Lampung jumlah populasi 2.830 orang.
Penelitian ini menguji hipotesis penelitian, melakukan
penjelasan hubungan kausal antara variabel kampanye kesehatan
lingkungan sebagai variabel bebas atau variabel X, sedangkan
variabel Y sebagai varabel terikat adalah sikap dan perilaku hidup
sehat ibu-ibu rumah tangga anggota kader Posyandu. Dari hal-hal
tersebut kemudian diramalkan, guna memperoleh fakta dari gejalagejala yang ada, melakukan penyelidikan atas fakta dari gejala yang
ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, kemudian
menarik kesimpulan dari sampel penelitian. Oleh karena itu
penelitian ini tepat menggunakan metode survei.
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BAB 2
Perkembangan Kampanye Kesehatan
Lingkungan di Beberapa Negara

A. Kampanye di Negara Cina
Pemerintah Cina sejak
tahun 1950 sampai tahun 1976
mengkaji lebih dari 74 kampanye massa tingkat nasional. Pemimpin
komunis Cina mengorganisasikan kampanye-kampanye untuk
berbagai tujuan:
Pertama, kampanye perjuangan golongan, yang dilakukan
pada tahun 1950-an, bertujuan untuk melaksanakan suatu lembaga
baru di Cina (semacam land reform tahun 1950) bersama-sama
dengan sebuah perjuangan yang terpaksa melawan sebuah grup
sosial tertentu, seperti tuan-tuan tanah dalam kampanye land form.
Kedua, kampanye pengaduan tentang pembersihan tokoh
politik yang terkemuka yang menyerang almarhum pemimpin RRC,
Liu Sho-qi, selama revolusi kebudayaan.
Ketiga, pada dua dekade sebelum kematian Mao (1976), yaitu
studi ideologi politik tentang pemikiran Mao (Marxisme-Leninisme),
atau beberapa studi terpisah tentang doktrin politik, misalkan studi
tentang diktator proletar pada tahun 1975-1976.
Keempat, ada persamaan objek beberapa kampanye dalam
berbagai waktu. Kesamaan seperti tentara-tentara, pelajar-pelajar
atau kader-kader dan sebagainya, ataupun dalam institusi yang
terarahkan seperti kalangan buruh, pabrik, sekolah dan seterusnya.
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Kelima, kampanye untuk membiasakan masyarakat dengan
suara kebijaksanaan baru. Seperti, konstitusi nasional tahun 1954,
atau saat mengkooperatifkan pertanian pada tahun 1953. Keenam,
kampanye untuk membalas pertanyaan anggapan masyarakat
tentang komunis yang tidak benar atau berbahaya. Seperti
kampanye berupa pendidikan sosialis hingga jauh ke pedalaman di
tahun 1959 dan 1963.
Akhirnya, sejak tahun 1954, (walaupun jauh lebih jarang dari
sebelumnya) ada beberapa kampanye informasi layanan masyarakat
seperti, hukum perkawinan baru pada tahun1950,kampanye sanitasi
massa tahun 1952 (kampanye kesehatan yang patriotik), kampanye
pengendalian kelahiran (KB) tahun 1956-1957, serta kampanye
pencegahan psikosomatik tahun 1956. Kemudian pemerintah China
menjalankan kampanye anti rokok dan pelestarian hutan (Rice dan
Paisley, 1981: 199-200).
Secara umum, kampanye di China saat itu jenisnya dibedakan
atas ideologi politik dan informasi membangun. Bedanya, yang
bersifat informasi membangun tidaklah mengajarkan ideologi, lebih
mengena bagi perorangan ataupun kelompok khalayak dan
mengabaikan sifat adanya pemikiran yang salah (atas ideologi
pemerintah). Kampanye yang berkategori informasi membangun itu
menyertakan ukuran untuk pengembangan materi. Diantaranya
dalam kampanye kesehatan pubulik, kampanye pengendalian
kelahiran dan kampanye melestarikan hutan.
Dalam penelitian tentang kampanye pengendalian kelahiran di
China telah diadakan penelitian yang disebut Tes Pendirian (testing
point). Yaitu sejenis penelitian khalayak yakni untuk mengumpulkan
reaksi masyarakat. Tiga hal penting dari testing point yang dilakukan
itu adalah :
1) Telah ada kebutuhan tentang pembatasan kelahiran yang
dilakukan, terutama mereka yang berkeluarga besar;
2) Rintangan besar terhadap kampanye yang datang dari kaum
oposisi tua;
3) Wanita pedesaan pada umumnya mempunyai anggapan bahwa
menggendong anak adalah ‘nasib’ alami, yang harus dilawan
dengan cara meningkatkan pelaksanaan pengendalian kelahiran.
KOMUNIKASI KESEHATAN
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Penemuan
ini
kemudian
diputuskan
untuk
mempertimbangkan perencanaan kampanye yang berskala lebih
besar di tingkat propinsi (Rice dan Paisley, 1981: 204). Sebagai salah
satu contoh para pemimpin Republik Rakyat China menaruh
perhatian besar terhadap predispikasi khalayak, dalam membedakan
moralitas dan kebiasaan yang populer. Kampanye pembatasan
kelahiran dibedakan melalui slogan hanya untuk pria dan hanya
untuk wanita (Remin Ribao, 1957, dalam Rice dan Paisley, 1981: 204).
Ditunjukkan pula di berbagai penelitian bahwa bahwa
rintangan terbesar bagi kampanye adalah sikap kader partai.
Dikatakan bahwa Kota Wenzhou diumumkan sebagai sebuah contoh
yang negatif (Ming Pao Daily News, 1980a, dalam Rice dan Paisley,
1981:211). Pada tahun 1979, tingkat kelahiran di Provinsi Zhejiang
(dimana Kota Wenzhou berada) adalah 1,1 % tetapi Kota Wenzhou
mencapai 1,89 %. Alasan utama untuk hal tersebut, menurut surat
kabar tersebut, adalah kader-kader partai di Wenzhou menolak
dalam memberi contoh kepada masyarakat (Remin Ribao, 1980
dalam Rice dan Paisley, 1981:211).
Sementara rakyat dipaksa oleh pemerintah untuk mengurangi
jumlah anak-anak menjadi seorang tiap keluarga, justeru di Kota
Wenzhou mayoritas kader partai yang berkampanye mempunyai
tiga orang anak, bahkan lebih. Di sini kita tidak hanya melihat
fenomena gate keeper, tetapi juga melihat masalah komunikator
yang tidak dapat dipercaya. Ia berkampanye namun tidak
meneladani, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku
komunikan. Keefektifan kampanye pengendalian kelahiran dari
tahun 1956 sampai 1968 di RRC diukur melalui:
1) Jumlah pria dan wanita (terutama wanita) yang disterilisasi;
2) Angka kelahiran yang rendah di daerah-daerah dan kota-kota;
3) Angka penjualan alat-alat kontrasepsi; dan
4) Jumlah orang-orang yang mengunjungi pameran pengendalian
kelahiran (Rice dan Paisley, 1981: 216).
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B. Kampanye di Negara Amerika Serikat
Bukti-bukti penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat
mengenai berbagai penelitian efek kampanye akan dituturkan
sebagai berikut: Charles K. Atkin (1981) telah banyak dikemukakan
tulisan berbagai penelitian efek kampanye melalui media massa, di
antaranya di bawah judul Kampanye Media Massa yang Efektif.
Kampanye informasi biasanya meliputi serangkaian pesan promosi
dalam minat masyarakat (public interest), yang diterapkan melalui
saluran-saluran media massa, menuju kepada target audience.
Secara konsep, kampanye informasi dapat dibedakan dari bentuk
komunikasi massa yang serupa dengan melihat sifat-sifat
objektifnya serta pemrosesan pesannya. Tidak seperti kampanyekampanye persuasi (misalnya iklan-iklan politis dan dagang),
kampanye informasi ditujukan kepada keuntungan penerima secara
perseorangan (personal benefit) yang merupakan suatu keseluruhan
dari melayani minat pribadi yang ada pada sumber sponsor. Tidak
juga seperti media pendidikan, proses memperlihatkan dan
mengikuti pelajaran, yang ada dalam kampanye informasi bersifat
sukarela dan informal (Atkin, 1981 : 265). Dari berbagai kampanye
informasi banyak ditujukan untuk melahirkan suatu kesadaran,
memperluas wawasan dalam ilmu pengetahuan, mengubah suatu
keyakinan, atau menimbulkan kondisi diam (silence) untuk
mempengaruhi sikap dan tingkah laku secara tidak langsung (Atkin,
1981:265).
Dikombinasikan dengan studi ilmiah lainnya mengenal media
impact (pengaruh yang kuat dari media) pada dekade 40-an, telah
lahir suatu pandangan yang pesimis mengenai keefektifan kampanye
informasi. Sebuah perspektif null effects (efek yang tak berpengaruh)
menjadi dominan di tahun 50-an di lingkungan akademisi, terutama
antara sosiologi dan psikologi, yang menyatakan bahwa anggota
masyarakat sering bersikap anti terhadap pesan-pesan lewat media
massa, karena adanya apathy (sikap masa bodoh), sikap defensif,
serta pemikiran yang kurang cakap. Artikel-artikel seperti Some
Reasons Why Information Campaigns Fail dan The Obstinate
Audiences menggambarkan kepesimisan ini. (Hyman Sheatsley, 1947;
Lazarsfeld and Merton, 1948; Cartwright, 1949; Klapper, 1960; Bauer,
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1964; dalam Rice dan Paisley, 1981:268). Juga ada penelitian yang
telah mengubah efek pendidikan terhadap pengetahuan dan
perubahan sikap massal di wilayah Cincinnati.
Pemikiran yang pesimis di atas sudah barang tentu
berlawanan dengan pernyataan bahwa kampanye lewat media dapat
digunakan dengan sukses untuk mencapai efek yang diperlukan.
Suatu versi yang primitif serta terlalu sederhana dari usaha ini, telah
dilaksanakan secara luas sebelum versi di tahun 40-an seperti
hypodermic effects atau bullet theory.
Kemudian versi yang lebih rumit mulai dihidupkan selama
dekade akhir oleh para peneliti komunikasi massa. Penelitian
tersebut telah menunjukkan bahwa kampanye informasi lewat
media massa bisa berhasil dengan beberapa syarat tertentu seperti:
keputusan yang menyangkut pembatasan kriteria itu sendiri,
pembedaan berbagai macam efeknya, dan identifikasi kondisi
maksimal untuk pengaruh yang kuat (impact) (J. Robinson, 1972;
Mendelsohn, 1973; Atkin, 1979).
Para akademisi menyimpulkan bahwa kaum revisionist
berpendapat: Kemampuan media dapat membuat efek penting,
sesuai dengan perspektif pragmatis para pelaksananya yang secara
langsung turun ke lapangan menerapkan persuasi media, seperti
advertising dan komunikasi politik. Dalam tulisannya, Dervin telah
membahas masalah konsep dasar perspektif yang berlainan ini (Rice
dan Paisley, 1981: 267).
Para ilmuwan yang menyelidiki informasi ini bisa
dikelompokkan ke dalam dua kubu yang saling berlawanan. Di satu
pihak adalah golongan neo-null effects proponent yaitu mereka yang
berpendapat bahwa media secara umum tidak potensial. Sedangkan
di pihak lain, secara potensial media mampu memberikan pengaruh,
terutama bila kampanye yang bersangkutan dirancang dengan baik
dan efeknya diamati secara teliti (Rice dan Paisley, 1981:268).
Memasuki tahun 1970-an Robertson beserta rekan-rekannya,
mengadakan investigasi untuk menguji keefektifan suatu kampanye
mengenai sabuk pengaman pada mobil. Serangkaian iklan layanan
masyarakat ditayangkan melalui program televisi selama beberapa
bulan, observasi terhadap penggunaan sabuk pengaman setiap hari
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menunjukkan bahwa para pengendara yang menerima siaran
dengan kelompok kontrol (yang tidak menerima siaran televisi) tidak
menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan mereka yang
menonton siaran televisi (Robertson dkk., 1974-1976 dalam Rice dan
Paisley, 1981:268). Di sini para ahli tidak menguji perubahan
responden yang lebih mengarah kepada pengaruh yang kuat
terhadap perilaku (behaviour impact), seperti kesadaran, keyakinan,
atau perubahan sikap.
Masalah perilaku lainnya yang tidak dikehendaki juga terdapat
pada kampanye mengenai keluarga berencana yang diteliti oleh
Uridy (1972, 1974; dalam Rice dan Paisley, 1981: 268). Pesan-pesan
promosi dicetak pada beberapa media di beberapa kota sebagai
percobaan. Namun, dalam tingkat kelahiran ternyata tidak
ditemukan adanya penurunan, yang jelas kampanye ini hanya
menghasilkan efek dalam hal kesadaran dan keyakinan perlunya
mengunjungi poliklinik. Dilaporkan bahwa pesan-pesan yang
disampaikan tidak mampu menampilkan suatu slogan yang jelas dan
menarik, bahkan cenderung tidak menampilkan suatu kejelasan
yang menyangkut metode kontrasepsi yang diiklankan. Karena itu
di sini terdapat lack of specifity (kekurangan dalam hal memberikan
penjelasan yang rinci) yang menyebabkan kurangnya pemakaian
alat-alat kontrasepsi.
Iklan layanan masyarakat lewat radio yang diteliti oleh
Feingold dan Knapp (1977) menunjukkan, iklan ini tidak efektif untuk
anak-anak belasan tahun. Ray dan Ward (1976) menemukan, anakanak muda yang lebih tua cenderung bersikap menentang terhadap
pernyataan yang dikampanyekan lewat televisi. Smart dan Fejer
(1974) melaporkan, pengaruh kampanye anti mariyuana di
lingkungan sekolah menengah begitu kecil. Begitu pun dengan
serangkaian kampanye obat-obatan lainnya (Rice & Paisley, 1981:
269).
Ada indikasi yang menunjukkan bahwa ditaatinya serangkaian
kampanye anti obat-obatan memperlihatkan pengaruh yang sangat
terbatas melalui media massa. Di saat itu program pendidikan
formal mengalami hambatan besar dari kampanye yang
bersangkutan. Ia mendapat kritik, karena sistem penyampaian yang
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dilakukan bersifat terlalu keras, sehingga kurang tepat untuk target
audience yang beragam (Rice dan Paisley, 1981: 269).
Dapat disimpulkan dari kampanye-kampanye informasi
pembangunan tersebut tidak menunjukkan efektivitasnya, karena :
1) Tidak memperhatikan ethos komunikator (kredibilitas yang
meliputi keahlian dan kepercayaan), daya tarik (attractive),
kejujuran (truthfullness).
2) Kurang memperhatikan unsur komunikan yang memiliki
perbedaan tingkat psikologis (meliputi sikap masa bodoh/apatis,
sikap defensif dan tidak memperhatikan sosiodemografi :
pendidikan, usia, jenis kelamin, mobilitias sosial);
3) Kurang cermat dalam memberikan batasan mengenai efek yang
diteliti;
4) Dalam konsep informasi pembangunan tidak dirancang seperti
pesan kampanye persuasi (advertising ataupun politik);
5) Terlalu global di dalam menyimpulkan kampanye melalui media
massa, yaitu tidak menguji perubahan respons yang mengarah
kepada behavioral impact seperti kesadaran, keyakinan dan
perubahan sikap;
6) Tidak mampu menampilkan suatu slogan yang jelas dan menarik;
7) Sistem penyampaian yang tidak disesuaikan dengan target
audience (dalam Syam, 1994:48).
Penelitian-penelitian tersebut merupakan bukti-bukti yang
menunjukkan kegagalan kampanye atau kampanye yang kurang
efektif. Selain itu akan dipaparkan beberapa hasil penelitian yang
menunjukkan keberhasilan kampanye atau kampanye yang efektif.
C. Kampanye melalui Media
Penelitian-penelitian kampanye informasi yang berhasil, yang
paling terkenal adalah proyek Standford (kampanye mengenai
penyakit jantung). Hasil positif dari kampanye penyakit jantung itu
dapat diartikan ke dalam usaha penentuan penyampaian pesan yang
dikombinasikan dengan persiapan yang baik guna melahirkan suatu
pola pendekatan yang semenarik mungkin, intensif, dan biaya
kampanye yang begitu besar harus dipergunakan dalam
memperhitungkan kemungkinan penemuan-penemuan untuk lebih
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meningkatkan kampanye-kampanye yang khas dan sederhana (Rice
dan Paisley, 1981 : 270).
Penelitian kampanye melalui program televisi dilakukan oleh
Greenberg dan Gantz (1976)
penelitian ini bertujuan untuk
memberikan informasi mengenai penyakit venereal (venerealdisease
/VD) kepada orang-orang yang aktif dalam kegiatan seksual. Survei
yang dilakukan menunjukkan bahwa program tersebut mampu
mencapai masyarakat luas serta bisa meningkatkan keseriusan
terhadap pemasalahan yang diangkat. Tingkat pengamatan pribadi
yang objektif daripada penerima kampanye juga tinggi, terutama
dengan bertambahnya pengetahuan mereka mengenai jenis-jenis
penularan VD sekaligus cara-cara pengobatannya. Ini terbukti
dengan membanjirnya ribuan orang yang mengunjungi klinik-klinik
VD hanya beberapa hari setelah kampanye penyakit VD disiarkan
(Rice dan Paisley, 1981: 270).
Keberhasilan dari program ini bergantung pada daya
ketertarikan pribadi yang dirasakan oleh sebagian khalayak. Hampir
semua jenis informasi, tidak menjadi soal bagaimana cara
pelaksanaannya, dapat diterima bergantung pada hal ini. Intensitas
dari kebutuhan yang pasti akan adanya informasi, adalah faktor yang
merupakan kunci untuk memperkirakan tingkat penerimaan suatu
kampanye. Faktor yang mempengaruhi penerimaan tersebut adalah:
Program disiarkan menggunakan gaya hiburan yang cukup tinggi
guna menghadirkan, atau mengangkat keadaan yang sesungguhnya,
melalui bahasa yang mampu dipahami serta pesan berasal dari
sumber yang terpercaya. Meskipun acaranya pendek namun
program itu dipublikasikan lewat jaringan luas sampai ke stasiunstasiun lokal.
Charles Atkin menyebutkan (Atkin dalam Rice dan Paisley,
1981: 270-271) adanya dua program televisi yang sukses dengan
menggunakan format kuis untuk dalam menyampaikan informasikomunikasi. Mendelson (1973) melaporkan bahwa program National
Driver Test, mampu mencapai 30 juta penonton dan mendatangkan
lebih dari Satu Juta surat, menarik ribuan diantaranya untuk iklan,
serta dalam program peningkatan kursus mengendarai. Tanggapan
yang luas ini disebabkan oleh adanya penggambaran mengenai
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teknik penguasaan situasi berkendaraan yang sulit, sehingga para
pengemudi yang sudah percaya diri, kembali bertanya tentang
kemampuannya: apakah mereka sudah cukup mampu atau memang
masih belum terampil dalam berkendara (Rice dan Paisley, 1981: 270271).
Sebuah program National Citizentship Test serupa juga telah
berhasil meningkatkan pengetahuan di kalangan siswa sekolah
menengah mengenai hak dan kewajiban konstitusional. Format kuis
yang dihadirkan mampu menarik perhatian dan memberikan suatu
pola pendidikan tentang subjek permasalahan di atas (Apler dan
Leidy, 1970). Dapat ditambahkan, beberapa kampanye yang efektif
dimana menggunakan materi-materi promosi bermuatan pelayanan
pubilk dalam rangka mendidik seperti tentang keterbelakangan
mental (Douglas dkk., 1977), merokok (O'Keefe, 1971), minuman keras
(Mendelshon, 1973) dan mengenai peternakan (Evans, 1978; Atkin.
1978). Juga Serial TV Sessame Street (Bull and Bogatz. 1971), dapat
dicatat sebagai kampanye informatif yang berhasil mengajar
kemampuan kognisi pada kelompok anak-anak yang menyaksikan
dengan sukarela (Atkin dalam Rice & Paisley, 1981: 270-271).
Sessame street tersebar ke seluruh dunia dalam berbagai
bahasa dengan versi boneka dan versi karakter tokoh yang berbeda
serta tampil dalam beragam budaya. Variasi dari programa TV ini
dibuat untuk membantu si karakter (boneka) mempromosikan nilainilai kemasyarakatan dengan memakai budaya asli. Tidak bergaya
Amerika untuk ditonton seluruh dunia (Baldwin, 2004:241).
Hasil penelitian kampanye kesehatan berikut ini diambil dari
situs internet http://www.dh.gov.uk/en /Freedom_Of_Information/
yang merupakan situs resmi Departemen Kesehatan Inggris. Yakni
Flu Immunisation Tracker 2007 yang dilakukan oleh Departemen
Kesehatan Pemerintah Inggris dengan memperkenalkan slogan “If u
knew flu” (Jika Anda Mengenal Flu).6 Kampanye kesehatan ini
merupakan kelanjutan dari kampanye yang bertema sentral virus flu
6
Situs resmi Departemen Kesehatan Inggris (Department of Health United of Kingdom
Government), memuat terbitan resmi berbagai hasil penelitian kampanye kesehatan. Item yang dikutip
ini
merupakan
hasil
penelitian
kampanye
penularan
flu.
Melalui
<http://www.dh.gov.uk/en/FreedomOfInformation/>[28/02/2010]
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yang dimulai pada tahun 2004. Media yang digunakan adalah TV dan
radio, didukung oleh iklan media massa cetak, pasan-pesan dalam
tas farmasi (buddy bag) serta leaflet. Ada tiga hal pokok dari
penelitian pendahuluan (pres test) tahun 2004, yaitu:
1) Mengingatkan dan memotivasi masyarakat kelompok usia 65
tahun atau lebih (usia ≽65 tahun), untuk memperoleh suntikan
imunisasi flu di bulan Oktober sampai November pada setiap
tahun
2) Mendorong kelompok masyarakat kesehatan beresiko tinggi
untuk imunisasi flu
3) Tercapai angka 75 % suntik imunisasi dari kelompok usia ≽65
tahun, serta peningkatan pada kelompok resiko tinggi.
Riset itu memutuskan untuk dilakukan pengembangan
penelitian pada tahun 2008, kemudian riset pengembangan yang
dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 November 2007, dengan tujuan
untuk:
1) Menganalisis sikap dan perilaku pada masyarakat kelompok usia
≽65 tahun, serta upaya kesehatan pada kelompok resiko tinggi
yang berusia dibawah 65 tahun (<65 tahun).
2) Menilai sejauhmana efsiensi dari media yang berbeda-beda pada
keseluruhan serta pada kelompok-kelompok tersebut.
Riset dilakukan dengan survey tatap muka pada 1.696 orang
dewasa di Inggris (England). Wawancara dirancang setelah masa
periklanan/kampanye (termasuk dua tahun pertama dari kampanye
“pre-stages” sebelumnya).Hasil Penelitian menunjukkan:
1) Kesadaran kampanye dan perolehan media
5% responden secara spontan menyatakan suntik
flu/imunisasi saat ditanya upaya kesehatan apa yang berhubungan
dengan publisitas yang baru-baru ini disaksikan. Hal sama
digambarkan pada kelompok resiko tinggi <65 tahun, namun sedikit
lebih tinggi (7%) pada kelompok usia ≽65 tahun. Lebih dari setengah
responden (55%) menyakatakan telah melihat beberapa iklan
tentang suntikan imunisasi saat ditanya langsung (58% pada
kelompok usia ≽65 tahun) berkembang melebihi dua pertiga (68%)
pada mereka yang beresiko tinggi berusia < 65.
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Deskripsi langsung (spontan) atas kampanye, diperoleh hasil
berikut: Lebih dari sepertiga (34%) menggambarkan tindakan
dengan membuat janji untuk imunisasi. Seperlimanya (22%)
mengatakan untuk “memperoleh suntikan” sementara proporsi yang
sama mengatakan bahwa hal itu untuk orang-orang tua. Sebagian
kecil (11%) menggambarkan “bentuk kampanye”-nya (Lelaki yang
batuk-batuk di dalam bus). Sementara deskipsi tertunda atas
kampanye menghasilkan: dua pertiga (67%) menyatakan bahwa
semua hal dalam kampanye berkaitan dengan flu. Hanya sekitar
lebih dari separuh (52%) yang menyatakan sebagai ajakan untuk
”segera suntik imunisasi.” Sepertiganya (31%) mengatakan
peruntukan pesan bagi kelompok tertentu (20% orang-orang tua
dan 14 % mereka yang beresiko tinggi) 18% menyatakan tindakan
yang akan mereka ambil.
2) Pengenalan pada kampanye
Kampanye tersebut sukses dalam menjangkau target groups
dalam hal pengenalan pada media, yang menunjukkan pencapaian
lebih dari delapan per sepuluh (81%) di tahun 2007. Hal itu tidak
banyak berubah di lain waktu. Lebih dari tujuh per sepuluh (72%)
mengenali melalui iklan TV, berkembang mantap dari angka awal
57% di tahun 2004. Media Non-TV berperan penting dalam
kampanye: pengenalan pada poster/media cetak (28%) leaflet (31%)
dan pesan pada tas farmasi (23%).
Pengenalan pada kampanye secara umum tak berubah
sepanjang lebih dari tiga tahun pada target group kelompok usia ≽65
tahun. Pada angka delapan per sepuluh (80%) berturut turut setiap
tahun. Pengenalan media bagi kelompok resiko tinggi usia <65 tahun
mengalami perubahan, dari delapan per sepuluh (82%) menjadi
mendekati sembilan per sepuluh (87%) pada tahun 2005.
3) Sikap terkait Flu
Pesan kunci bahwa terutama bagi orang-orang tua lebih
mudah terkena flu dan bahwa virus flu mudah menyebar sangatlah
dimengerti. Sekitar sembilan per sepuluh (91% dan 87% berturutturut tiap tahun) setuju dengan masing-masing pertanyaan tersebut.
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Mendekati delapan per sepuluh (79%) setuju bahwa orang yang sakit
serius seperti terkena astma adalah rentan. Kemudian tujuh per
sepuluh (71%) percaya bahwa suntikan menawarkan perlindungan
terbaik melawan virus.
Pesan kampanye lainnya agak kurang baik dipahami. Hal mana
tersebar dalam pernyataan bahwa suntikan flu adalah untuk orangorang tua (72%). Namun dikaitkan dengan mereka yang beresiko
tinggi, jauh lebih rendah (40%). Pada kelompok usia ≽65 tahun,
pesan yang disampaikan diterima dengan jelas. Mereka disuntik (82
%) karena mereka tua.
Namun mereka kurang suka untuk menyetujui anggapan
populasi umum bahwa mereka mudah tertular, mereka setuju bahwa
kata-kata tersebut mungkin merupakan issue. Pesan media kurang
ditangkap baik pada kelompok resiko tinggi usia < 65 tahun. Mereka
percaya bahwa suntikan hanya untuk mereka dalam kategori usia
≽65 tahun.
Hanya setengahnya (51%) yang menyatakan mereka juga perlu
suntik. Mereka kurang setuju dengan anggapan umum bahwa
mereka juga rentan. Kelompok yang mendekati usia kelompok 65
(usia 55 sampai 64 tahun) lebih menyukai untuk berpikiran bahwa
mereka yang lebih tua yang lebih rentan. Mereka pun memahami
resiko, namun mereka juga lebih menyukai untuk lebih peduli pada
suntikan flu.
Mendekati separuh (49%) percaya bahwa suntikan itu dapat
menjangkiti flu, dibanding 42% dari keseluruhan populasi. Bagi
kelompok resiko tinggi usia 45-64 tahun juga menunjukkan
tingginya pemahanam yang signifikan tentang kerentanan mereka
(87% menyetujui) dan juga kesadaran yang tinggi bahwa suntikan
diberikan bagi mereka yang kondisi kesehatannya serius atau
sedang sakit (55%).
4) Perilaku (kecenderungan untuk memperoleh suntikan flu)
Pada tahun awal kampanye, kecenderungan untuk suntik flu
meningkat (telah disuntik atau menyatakan akan benar-benar
suntik), namun tidak berkembang pesat selama dua tahuh terakhir
penelitian, bergerak di kisaran angka sepertiga (32%).
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Pada kelompok usia ≽65 tahun yang suntik flu mencapai 86%
pada tahun 2007, dibandingkan saat penelitian akhir (tahun 2008)
hanya mencapai 74%. Dalam kelompok resiko tinggi, ada 68%
menyatakan menerima imunisasi tahun 2007, atau dipastikan
bermaksud untuk suntik. Hal ini terutama didorong oleh kelompok
usia ≽65 tahun (87% menerima atau bermaksud menerima
imunisasi) sedangkan pernyataan untuk melaksanakan imunisasi
jauh lebih rendah pada kelompok resiko dibawah usia 65 tahun (54%
menerima atau bermaksud menerima immunisasi).
Sebenarnya kelompok usia ≽65 tahun kemungkinan jadi
pemicu untuk imunisasi, mereka hanyalah sedikit lebih tinggi dari
kelompok 45-64 tahun yang beresiko tinggi (57% menerima atau
bermaksud menerima immunisasi), dibandingkan yang terlihat pada
kelompok beresiko dengan usia lebih muda. Mereka yang tidak mau
suntik kebanyakan para pria, strata sosio-economicABC1 dengan
usia di bawah 65 tahun.
Mereka kurang mengenali keseriusan penyakit flu atau kurang
menyadari bahwa mereka tergolong beresiko, serta lebih khawatir
terhadap penyuntikan. Hal ini terutama terlihat jelas pada kelompok
resiko tinggi (36% setuju bahwa suntikan adalah untuk mereka yang
kondisinya sakit serius dan 24% setuju bahwa penyuntikan dapat
menulari diri sendiri).
Alasan utama yang diberikan untuk tidak melalukan imunisasi
bagi kelompok usia 65 adalah persepsi mereka bahwa mereka sehat
(27%) dan jarang terserang flu (20%). Bagi kelompok usia 65 beresiko
tinggi, penghalang utama adalah mereka tak menerima bahwa
mereka beresiko (23%) dan kurang menyadari bahwa mereka dapat
terjangkit (16%).
5) Pilihan Media dan Efisiensinya
Media Non-TV meneruskan peran pentingnya dalam
mempengaruhi kecenderungan untuksuntik imunisasi. Lebih tinggi
angka pengenalan kampanye melalui TV bersamaan dengan media
lain (37%) dibandingkan pengenalan yang hanya melalui TV saja
(25%). Perbedaan ini juga terlihat bagi mereka pada kelompok resiko
dibawah 65 tahun (62% lawan 55%). Tas farmasi mengandung pesan
kesehatan, berlanjut menjadi media yang berbiaya tinggi £3,300 –
tiga ribu tiga ratus pounsterling- per % pengenalan kampanye.
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6) Ringkasan Temuan Riset
a. Kampanye flu “If U Knew Flu” berhasil meraih target groups yang
dirancang dengan 80% pengenalan kampanye dan penyampaian
pesan yang baik.
b. Walapun hal itu tak berkembang sepanjang waktu, namun
mengisyaratkan bahwa diperlukan kampanye terusan untuk
tingkatan lebih lanjut.
c. Bagi kelompok usia ≽65 tahun, pesan media jelas; suntikan
imunisasi pada mereka dikarenakan mereka sudah berumur dan
karenanya mereka jadi lebih rentan.
d. Bagi kelompok beresiko usia < 65 tahun, tampak bahwa pesanpesan media kurang mengena. Mereka percaya bahwa suntikan
flu untuk mereka yang usianya ≽65 tahun. Hanya separuhnya
yang percaya bahwa suntikan juga perlu bagi kelompok beresiko
ini.
e. Mereka yang tidak mau pergi suntik imunisasi sedikit kurang
menyukai untuk mengenali resiko flu, atau untuk menyadari
mereka tergolong beresiko. Meskipun mereka menyadari bahwa
mereka dalam kondisi “sedang beresiko”.
f. Media Non-TV memainkan peran penting dalam kampanye. Tas
farmasi bertuliskan pesan sangatlah penting dan dapat jadi lebih
bernilai untuk ditujukan pada kelompok usia <65 tahun yang
beresiko.
7) Kesimpulan Penelitian
a. Adalah sulit untuk mencapai dua target groups pada satu
kesempatan dan karenanya lebih penting untuk menempatkan
fokus pada kelompok usia<65 tahun yang beresiko.
b. Orang-orang kelompok usia≽65 tahun, umumnya lebih
menyadari kebutuhannya untuk suntik imunisasi. Mereka
cenderung untuk lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan.
Karenanya mereka lebih menyukai untuk mendatangi rumahsakit,
apotik dan sebagainya. Saat mereka memiliki kebiasaan untuk
suntik, mereka cenderung untuk melanjutkannya. Karenanya,
kampanye terusan sebaiknya lebih mengurangi fokus pada
mereka.
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c. Kampanye baru mungkin diperlukan untuk lebih fokus kelompok
usia<65 tahun yang beresiko. Dengan merancang alasan yang
lebih jelas tentang alasan mengapa mereka beresiko dan
kebutuhan lebih spesifik untuk suntik imunisasi.
d. Mungkin akan lebih menguntungkan untuk mengadopsi sebuah
tema atau seorang pembicara yang lebih relevan bagi kelompok
ini, dengan mengurangi fokus pada kerentanan di kelompok usia
lebih tua. Riset kualitatif tambahan pada kelompok ini akan
sangat berguna dalam mengidentifikasi pendekatan yang paling
cocok.
e. Disarankan untuk melanjutkan pemanfaatan variasi media NonTV pada kegiatan kampanye.
Kampanye dengan tujuan mengubah perilaku hidup sehat di
masyarakat juga perlu memperhatikan gagasan awal atau fokus
kampanye. Salah satu pelajaran penting tentang fokus kampanye
adalah kegagalan kampanye penggunaan air bersih di Los Molinos,
Peru. Dengan basis teori Diffusion of Innovation dari Everett M.
Rogers (Rogers,1995) dapat dikatakan bahwa kegagalan kampanye
banyak ditentukan oleh pemetaan khalayak dalam perencanaan yang
kurang optimal, dengan kurang memperhatikan kompleksitas sosial
dan kondisi khalayak (komunikan).
Sebagai hal yang bernilai inovasi bagi masyarakat pedesaan di
Peru, penggunaan air bersih yang dimasak tidaklah populer. Nelida
si petugas kesehatan yang menjadi innovator dan bertindak dalam
perannya
sebagai
juru
kampanye,
telah
gagal
dalam
memasyarakatkan upaya kesehatan memasak air minum. Upaya
yang ia lakukan terlalu teorientasi pada inovasi kesehatan
dibandingkan
perhatiannya
pada
kondisi
masyarakatnya.
Pendekatan komunikasi kepada beberapa tokoh ibu rumah tangga,
dapat berbenturan dengan norma-norma sosial di masyarakat
pedesaan Peru (Rogers, 1995:4-6).
Kampanye yang gagal “bidan” Nelida menjadi pelajaran penting
dalam proses kampanye, yakni memberi arahan atau perspektif
komunikan atau khalayak. Dalam perpektif khalayak dimaksud,
kampanye tetaplah membutuhkan strategi dan perencanaan pesan
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dan komunikator, namun fokus perhatian kepada khalayak lebih
diperhatikan. Dengan demikian, kampanye lebih terarah atau
terfokus pada kondisi khalayak serta faktor-faktor efektivitas
kampanye pada khalayak. Fokus kepada khalayak tidak
mengesampingkan faktor pesan, komunikator ataupun saluran,
namun lebih dimaksudkan pada efektivitas tujuan akhir kampanye,
yaitu perubahan pada khalayak sebagai hasil kampanye.
Di bagian lain konsep teori diffusion of innovation, Rogers
(1995) menyampaikan konsep homofili dan heterofili. Homofili
adalah sutu tingkat dimana pasangan individu yang berintekasi
sepadan dalam perangkat tertentu seperti kepercayaan, nilai-nilai,
pendidikan, status sosial, dsb. Sedangkan heterofili adalah suatu
tingkat dimana pasangan individu yang berkomunikasi berbeda
dalam ciri dan sifatnya (Hanafi, 1987:134). Dengan konsep ini,
perspektif khalayak dalam kampanye dapat lebih memperhatikan
bagaimana penerimaan pesan melalui saluran komunikasi yang ada.
Kondisi homofili-heterofili khalayak menjadi kondisi penting untuk
mudahnya efek kampanye bagi komunikan.
D. Kampanye di Indonesia
Perkembangan kampanye di Indonesia dapat dilihat dari
beberapa penelitian yang dilakukan antara lain:
Nina Winangsih Syam (1994) tentang Efek Kampanye Nasional
Sadar Wisata yang Ditayangkan Televisi Terhadap Sikap dan Perilaku
Masyarakat Mengenai Sapta Pesona dan Citra Wisatawan
Mancanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori direktif
pada komunikasi persuasif, di bawah naungan Aristotelian Theory
paham behavioris dan humanistik. Teori-teori pendukungnya antara
lain Persuasibility Theory guna melihat perubahan sikap dan
perilaku, Chums Theory dan Tiga Dimensi Taksonomi Bahasa,
kaitannya dengan citra wisatawan mancanegara melalui pendekatan
komunikasi antarbudaya.
Metode yang digunakan dengan objek yang diteliti, yaitu
metode eksperimental, sampel random dan menggunakan analisis
Manova dengan uji kendali. Menggunakan metodologi survey
dengan analisis korelasional dari Rank Spearman yang dilakukan
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terhadap Masyarakat Usaha Pariwisata. Terakhir memakai metoda
sense making untuk Wisatawan Mancanegara yang datang ke Objek
Wisata Taman Hutan Raya Juanda dan Pantai Carita.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Sekitar
Objek Wisata, baik variabel bentuk penyajian pesan, maupun tingkat
pendidikan dan persuasibilitas, mempengaruhi sikap dan perilaku.
Hal serupa terjadi pada Masyarakat Usaha Pariwisata, bentuk
penyajian pesan maupun tingkat intensitas penerimaan pesan dan
tingkat persuasibilitas, terbukti dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku.
Bentuk penyajian pesan dalam bentuk atraktif informatif lebih
efektif dalam mengubah sikap pada aspek kognisi. Penyajian pesan
dalam bentuk naturalis persuasif lebih efektif untuk mengubah sikap
pada aspek afeksi, sedangkan penyajian pesan dalam bentuk naratif
informatif-persuasif lebih efektif mengubah sikap dan perilaku.
Tingkat persuasibilitas dipengaruhi juga oleh ketiga bentuk
penyajian pesan.
DEPKES (2007) melakukan penelitian tentang Pengetahuan,
Sikap dan Perilaku dalam Pencegahan Penyakit Pernafasan dan
Persiapan Pandemi (Knowledge, Attitudes, and Parctices on
Respiratory Disease Prevention and Pandemic Preparediness).
Metode yang digunakan adalah Cross-Sectional Survey (Household survey), Wawancara mendalam kepada orang-orang terpilih
dengan lokasi di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan,
pimpi-nan masyarakat, ulama serta petugas kesehatan dan petugas
pertanian. Penelitian ini menyimpulkan: Strategi komunikasi
kampanye flu burung didapatkan hasil bahwa Sumber Pengetahuan
terbanyak yang diperoleh masyarakat adalah melalui siaran radio
(94,2%).
Metode yang paling baik yang digunakan untuk memberikan
informasi mengenai flu burung adalah melalui ‘direct extention door
to door’ sebanyak 30,1 %. Sumber informasi yang paling dipercaya
untuk memberikan informasi Media untuk informasi pandemi flu
burung adalah televisi (87,7%).
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UNICEF (2007) melakukan penelitian tentang Avian Influenza
Baseline Study. Effectiveness of the Avian Influenza Initiative. Tujuan
dari studi ini adalah untuk mengevaluasi.Pertama untuk mengetahui
situasi terbaru mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku yang
berkaitan dengan Avian Influenza (AI/Flu burung). Yang kedua
untuk mendapatkan isu kritis apa yang dapat digunakan dalam
membuat prioritas nasional mengenai AI.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan face to face
interview. Penelitian dilakukan di lima provinsi (DKI Jakarta plus
atau Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa
Tengah, serta Sulawesi Selatan), 2.300 responden yang berada di
kota dan desa. Kriteria responden: pria dan wanita, terdiri dari
empat kelompok masyarakat yaitu general public communication
agent, communication agent, community leader, dan high risk groups.
Metodologi sampling menggunakan sistem random sampling.
Penelitian ini menyimpulkan: Kegiatan komunikasi dalam kampanye
flu burung didapatkan bahwa tingkat Awareness (kesadaran)
mengenai AI hampir 100%. Program UNICEF mengenai Program
Sosial Activity’s (PSA) yang ditayangkan di TV, slogan dan training
pada kader-kader didapatkan hasil sebagai berikut :
1) Dari beberapa Program yang UNICEF luncurkan ‘Farhan cuci
masak’ dan ‘Jangan Sentuh’ menjadi yang paling disadari (most
aware).
2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ‘Farhan cuci
masak’ dengan ‘jangan sentuh’ dalam hal penyadaran pada
masyarakat, frekuensi ditonton, daya tarik, kemudahan untuk
dimengerti dan program yang meyakinkan.
3) Waspada Flu Burung’ adalah slogan yang paling dikenal dan
dirasakan bentuk komunikasi yang paling baik untuk mencegah
AI
4) Tanggap Flu Burung’ merupakan rangking ke dua, bersama
dengan slogan ‘Bersama kita bisa...’
5) Pelatihan/training pada kader hanya dijumpai pada sekelompok
kecil, dan yang paling banyak terdapat di Yogyakarta:
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a. Kebanyakan kader yang mengikuti program manganggap
bahwa pelatihan tersebut mempunyai arti/menguntungkan.
b. Kemampuan fasilitator cukup baik.
c. Perlengkapan/peralatan
yang
digunakan
mencukupi
kebanyakan menggunakan poster dan papan tulis/whiteboard.
Dari beberapa penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa
keberhasilan kampanye merupakan hasil kombinasi antara gaya
penyajian yang menarik, ketertarikan khalayak yang terancang
dengan jelas, serta penyebaran dengan frekuensi yang tinggi. Halhal tersebut membantu untuk efek yang substansial, terutama pada
tingkat kognisi khalayak yang menyimak program itu. Literatur
penelitian yang secara khusus meneliti kampanye informasi, jarang
sekali memberikan perhatian yang besar terhadap komponenkomponen dari proses komunikasi yang sebenarnya mampu
membentuk keefektifan yang tinggi.
Karena itu, kita lebih banyak mendapat petunjuk-petunjuk
tentang basis-basis strateginya dari hasil usaha para psikolog sosial
(Mc Guire, 1969), pemasangan Iklan (Ramond, 1976), juga para ahli
komunikasi massa (Atkin, dalam Rice dan Paisley, 1981:134). Kondisi
masyarakat beserta dinamika sosial yang melingkupinya turut
mempengaruhi efektivitas kampanye. Beberapa peneliti komunikasi
menyebutkan: Bahwa apabila si perancang mampu memahami
masyarakat obyek, kampanye akan bersifat responsif terhadap cara
bagaimana mereka menerima, memahami, serta menggunakan
pesan yang disampaikan.
Tanpa memperhatikan sifat-sifat mereka, kemungkinan besar
akan terjadi hal yang sering nampak dijumpai, yakni masyarakat tak
mempedulikan pesan yang disampaikan, menentang isinya, menolak
pemakaiannya untuk pribadi mereka, atau salah paham dalam
menerima isinya (Klapper, 1960; Bauer, 1964; Robert & Maccoby,
1973; Wright, 1975; dalam Syam, 1994:52).
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BAB 3
Pesan Persuasif dan Perilaku Hidup Sehat

3.1 Pesan Persuasif dan Perubahan Sikap
Pesan persuasif memperbesar perasaan tentang bahaya suatu
penyakit dan secara simultan meningkakan rasa kemampuan diri
dan kecakapan diri seseorang hal tersebut akan bisa membuat orang
mengubah perilakunya ke arah yang lebih sehat (Taylor, 2009:544).
Konsepsi ini dapat menjadi perspektif penting dalam penelitian ini,
yakni sebagai bahan pembanding atau penyeimbang tentang kajian
pada keterkaitan sikap dan perilaku hidup sehat sebagai variabel
terikat pada penelitian ini. Mengenai keterkaitan ini akan
dikemukakan pada kajian selanjutnya, khususnya dalam pembahasan
mengenai pengaruh tidak langsung sikap beserta komponenkomponennya terhadap perilaku hidup sehat.
Pengaruh pada sikap (attitude) dari persuasi merupakan
postulat penting dalam berbagai riset komunikasi. Studi Universitas
Yale dari Hovland dkk. telah membuktikan bagaimana persuasi dapat
mempengaruhi pandangan, keyakinan hingga sikap khalayak. Asumsi
dasar yang melandasi studi Hovland dan kawan-kawannya adalah
angggapan bahwa efek suatu komunikasi tertentu yang berupa
perubahan sikap akan bergantung sejauh mana komunikasi itu
diperhatikan, dipahami dan diterima (Azwar, 2010:63).
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Faktor-faktor utama perubahan sikap dideskripsikan dalam
model di Gambar 3.1 yang menunjukkan bahwa persuasi dalam
konteks perubahan sikap khalayak sangat dimungkinkan dengan
memperhatikan variabel-variabel komunikasi yang mempengaruhinya.
Variabel yang
mempengaruhi
FAKTOR-FAKTOR
SUMBER
- Keahlian
- Dapat dipercaya
- Disukai
- Status
- Ras
- Agama

Proses
perantaraan
Internal

PERUBAHAN
SIKAP

Perhatian

FAKTOR-FAKTOR
PESAN
- Urutan Argumentasi
- Satu sisi atau dua
sisi
- Tipe daya tarik
- Kesimpulan implisit
atau explisit

Kemudahan dibujuk
Sikap semula
Intelegensia
Harga diri
Kepribadian

Perubahan
pendapat

Perubahan
persepsi

Pemahaman

FAKTOR-FAKTOR
SUBJEK PENERIMA
-

Efek
komunikasi
yang tampak

Perubahan
afeksi

Perubahan
tindakan

Penerimaan

(Sumber: Azwar 2010:65)
Gambar 3.1 Pendekatan Komunikasi dan Persuasi
Menurut Model Studi Yale
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Kategori variabel-variabel dalam Model Yale Study tersebut
masing-masing komponen memainkan peran dalam proses perusasi.
Dalam hal ini kategori variabel-variabel dapat dilihat dari jawaban
responden pada item-item pertanyaan pada angket berikut ini:
Juru kampanye “Ayo Bersih Bersih” dari Dinas kesehatan Kota
adalah seorang ahli kesehatan (khususnya kesehatan
lingkungan dan kesehatan keluarga)
Tabel 3.1 Jawaban Angket No. 7
Frequency Percent
Valid

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Sangat Ahli

67

23.7

23.7

23.7

Ahli

80

28.3

28.3

51.9

Kurang Ahli

47

16.6

16.6

68.6

Tidak Ahli
Sangat Tidak
Ahli

88

31.1

31.1

99.6

1

4

4

100.0

Total

283

100.0

100.0

Ditunjukkan bahwa secara kumulatif 68,6% responden
menganggap juru kampanye punya keahlian dalam rentang penilaian
sangat ahli, punya keahlian hingga menilai punya keahlian namun
tidak terlalu ahli. Hanya 31,4% responden yang menilainya dalam
kategori tidak punya keahlian. Kondisi ini cukup memenuhi kriteria
tentang variabel keahlian sebagaimana ditunjukkan dalam Model
Studi Yale pada Gambar 3.1
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Sebagai kader, ibu mempercayai dengan apa yang disampaikan
oleh para juru kampanye.
Ditunjukkan dalam Tabel 3.2 bahwa secara kumulatif 69,6 %
responden mempercayai juru kampanye dan hanya 30,4 %
responden yang tidak menaruh kepercayaan pada juru kampanye.
Besaran angka ini menunjukkan bahwa penelitian ini masih sejalan
dengan konsepsi Studi Yale tentang perubahan sikap karena
persuasi.
Lebih
dari
sepertiga
responden
menyatakan
kepercayaannya pada juru kampanye dapat menjadi gambaran
bahwa perubahan sikap hidup sehat turut ditentukan oleh faktor
sumber, sebagaimana dimaksudkan model Studi Yale (Gambar 3.1).
Hal ini juga didukung oleh data berikut ini (Tabel 3.3) yang
menunjukkan secara kumulatif 89% responden cenderung menyukai
juru kampanye.
Tabel 3.3 Jawaban Angket No. 10

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Sangat
Menyukainya

101

35.7

35.7

35.7

Menyukainya

71

25.1

25.1

60.8

80

28.3

28.3

89.0

27

9.5

9.5

98.6

4

1.4

1.4

100.0

283

100.0

100.0

Kurang
Menyukainya
Tidak
Menyukainya
Sangat Tidak
Menyukainya
Total
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Ibu-ibu menyukai sosok atau penampilan para juru kampanye
Mengacu pada Model Sudi Yale (Gambar 3.1), perubahan sikap
hidup sehat yang terjadi didukung dengan faktor sumber
(komunikator) yang punya kredibilitas dalam kampanye yang diteliti.
Besaran angka tidaklah mutlak, namun dapat menjadi patokan
bahwa untuk kader Posyandu yang diteliti, bahwa mayoritas
responden menilai komunikator memiliki kredibilitas yang pada
gilirannya dapat memberi pengaruh pada sikap mereka.
Adapun faktor kredibilitas komunikator tidak hanya dilihat dari
seorang juru kampanye (personal), namun juga melihatnya dari
saluran komunikasi lainnya yang bermedia dengan komunikator
berupa lembaga penerbit pesan. Dalam penelitian lapangan,
diperoleh data bahwa pengenalan responden pada Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung sebagai komunikator dinyatakan secara garis
besar sebagai berikut:
1) Diketahui bahwa iklan di suratkabar “Radar Lampung” dan
“Lampung Post” dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota. Tertera nama
lembaga di dalam iklan. Hal ini juga terjadi pada iklan di
“Lampung TV” dan “Tegar TV” yang secara jelas dapat dibaca
responden.
2) Diketahui iklan di radio menyebutkan Dinas Kesehatan Kota
Bandar Lampung sebagai penyampai ikan layanan masyarakat di
“Radio OZ”, “Radio RRI Pro2” dan “Radio Rajawali”. Secara jelas
terdengar oleh responden di bagian akhir iklan.
3) Iklan berisi himbauan dan informasi tentang kebersihan
lingkungan. Pembuatnya Dinas Kesehatan Kota, ada relevansi
logis karena memang Dinas Kesehatan adalah bagian dari
pemerintah yang bertugas mengurusi kesehatan masyarakat.
Karena menjadi “urusan” Dinas Kesehatan, mereka dianggap
cukup ahli berbicara masalah kesehatan di surat kabar.
4) Pencantuman nama Dinas Kesehatan Kota pada iklan dianggap
sebagai penanggung jawab pesan. Responden menilai dapat
percaya atas hal-hal yang disampaikan dengan adanya siapa yang
bertanggung jawab atas iklan.
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Tanggapan responden tersebut tidak terlepas dari strategi
kampanye yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota. Untuk
komunikasi bermedia penayangan iklan di media massa hanya
dilakukan tiga kali sepanjang masa kampanye, pencetakan brosur
dan leaflet hanya satu kali (tidak terbarukan) sedangkan untuk
pesan-pesan dalam saluran tak bermedia cenderung lebih sering.
Praktis pada setiap kegiatan Posyandu (rutin bulanan) kader dapat
melakukan curah pendapat pada juru kampanye. Dalam hal ini
masalah penggunaan media terkait dengan pertimbangan biaya
serta pertimbangan teknis dimana pembekalan telah diberikan
kepada para juru kampanye
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini
berada dalam konsepsi yang menyerupai Model Studi Yale sebagai
acuan dalam hal analisis untuk variabel kredibilitas komunikator.
Asumsi yang terbentuk adalah: Dengan memperhatikan faktor
kredibilitas sumber, efek persuasi dapat mempengaruhi sikap
sebagaimana yang diharapkan perancang kampanye.
Dengan kembali mengacu pada konsepsi pada Gambar 3.1
Dikemukakan bahwa efektivitas persuasi dalam mengubah sikap
khalayak, ditentukan pula oleh faktor-faktor pesan yakni sebagai
variabel yang dapat mempengaruhi perubahan sikap. Konsepsi
dimaksud dalam kaitan kampanye yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung, dapat dilihat pada beberapa data
berikut ini:
Dalam pelaksanaan kampanye oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung, pesan yang disampaikan selalu dipersiapkan dengan
baik
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Tabel 3.4 Jawaban Angket No. 14

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Sangat
setuju

50

17.7

17.7

17.7

Setuju

65

23.0

23.0

40.6

Tidak pasti /
tidak tahu

68

24.0

24.0

64.7

Tidak setuju

99

35.0

35.0

99.6

Sangat tidak
setuju

1

4

4

100.0

283

100.0

100.0

Total

Hal tersebut terlihat ketika juru kampanye menjelaskan pesan
“Ayo Bersih Bersih” terlihat jelas tata urutannya
Tabel 3.5 Jawaban Angket No. 15

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Sangat
setuju

18

6.4

6.4

6.4

Setuju

88

31.1

31.1

37.5

Tidak pasti /
tidak tahu

85

30.0

30.0

64.5

Tidak setuju

56

19.8

19.8

87.3

Sangat tidak
setuju

36

12.7

12.7

100.0

Total

283

100.0

100.0

Materi yang disampaikan oleh juru kampanye selalu sesuai
dengan informasi tentang kesehatan lingkungan yang sedang ibu
hadapi
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Tabel 3.6 Jawaban Angket No. 19

Valid

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Sangat
setuju

31

11.0

11.0

11.0

Setuju

40

14.1

14.1

25.1

Tidak pasti /
tidak tahu

72

25.4

25.4

50.5

Tidak setuju

111

39.2

39.2

89.8

Sangat tidak
setuju

29

10.2

10.2

100.0

Total

283

100.0

100.0

Asumsi yang dapat dibangun adalah: kampanye yang
dijalankan telah memperhatikan faktor pesan yang dapat
mempengaruhi perilaku. Dapat dikatakan telah terorganisir dengan
baik, membangun ketertarikan dan mengundang responden untuk
terlibat dalam pesan, seperti penilaian bahwa pesan-pesannya telah
sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka. Dengan
memperhatikan uraian di atas, adalah relevan jika dikatakan
kampanye berhasil mengubah atau mempengaruhi sikap responden.
Hasil analisis di atas telah menunjukkan bahwa persuasi memberi
pengaruh pada sikap responden. Untuk menggali lebih jauh
pengaruh pada sikap ini, pada bagian-bagian selanjutnya akan
dibahas aspek-aspek sikap dalam konteks persuasi atau kampanye
yang dianalisis melalui variabel-variabel pendukungnya.
3.2 Kampanye kesehatan dan Perilaku Hidup Sehat
Nilai koefisien jalur pengaruh kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat adalah 0,432 atau lebih besar dari
0,05 (signifikan). Hal ini berarti kampanye kesehatan lingkungan
berpengaruh langsung terhadap perilaku hidup sehat.
Dari hasil yang signifikan tersebut, berarti ada pengaruh
langsung kampanye terhadap perilaku hidup sehat. Hasil uji
statistika ini menjawab permasalahan adanya pengaruh kampanye
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kesehatan lingkungan pada perilaku hidup sehat para responden.
Dalam penelitian ini mengkaji perilaku hidup sehat ibu-ibu
Posyandu yang meliputi perilaku hidup sehat pribadi (pada masingmasing individu) serta perilaku hidup sehat lingkungan (pada
perilaku kolektif, pada kelompoknya dan pada lingkungan sosialnya).
Untuk kepentingan dimaksud, dalam setiap analisis terhadap
perilaku hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu, selalu dirangkai
dengan analisis mengenai bagaimana kontribusinya dalam kedua
karakterisitik tersebut. Analisis berikut ini adalah dalam kaitannya
sebagai pengaruh pribadi atau pada masing masing responden.
3.2.1 Kampanye Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Pengaruh pada perilaku merupakan rangkaian pengaruh
perilaku secara umum (agregat), secara pribadi dan perilaku dalam
lingkup lingkungan. Rangkuman hasil jalur pengaruh langsung
kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup sehat
pribadi ibu-ibu anggota Posyandu disajikan pada Tabel 3.7 di bawah
ini:
Tabel 3.7 Pengaruh Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi ibu-ibu Anggota
Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

Fhit

r

Thit

Sig.

X - Y1

0,534 0,534 111,898 10,578 0,000

X -Y2..1

0,396 0,355

Y1-Y2..1

0,266 0,076

Keterangan:

X
Y1
Y2
Y2.1

26,827

1,180

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

0,041

0,396

-

0,266

0,239. 0,355

5,458 0,000 0.076

0,285
0,161

: Kampanye kesehatan lingkungan;
: Sikap hidup sehat;
: Perilaku hidup sehat;
: Perilaku hidup sehat pribadi.
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Berdasarkan tabel 3.7 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap sikap hidup sehat adalah
111,898 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,534, dengan demikian
dapat disimpulkan ada pengaruh kampanye kesehatan lingkungan
terhadap sikap hidup. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh
Fhitung pengaruh bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan
sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat adalah 26,827
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat pribadi.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kampanye kesehatan lingkungan = 1,180 (tidak signifikan)
dan thitung variabel sikap hidup sehat = 5,458 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,355 dan 0,076 (signifikan).
Hasil tersebut
menunjukkan bahwa kampanye kesehatan lingkungan dan sikap
hidup sehat berpengaruh langsung terhadap perilaku hidup sehat.
Berdasarkan hasil analisis jalur seperti terlihat pada Tabel 3.7 dapat
digambarkan diagram model kampanye kesehatan lingkungan dan
sikap hidup sehat sebagai variabel bebas dan perilaku hidup sehat
sebagai variabel terikat. Daripadanya diperoleh nilai koefisien untuk
pengaruh pada sikap dan perilaku hidup sehat, seperti terlihat pada
Gambar 3.2

Y1

x.1 = 0,534
X

1= 0,846

y1.0 = 0,076
 2= 0,916
Y2.1

x.2 = 0,355

Gambar 3.2 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi
Ibu-ibu Anggota Posyandu
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Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X
: Kampanye kesehatan lingkungan
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan hasil analisis jalur di atas, diperoleh koefisien
jalur pengaruh kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku
hidup sehat pribadi adalah 0,355 dan lebih besar dari 0,05
(signifikan). Hal ini berarti kampanye kesehatan lingkungan
berpengaruh langsung terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Dalam
hal ini pengaruh langsung akan mempengaruhi praktek atau
kebiasaan hidup sehat sehari-hari (health habituation) hal mana
ditunjukkan pada penelitian ini dengan jawaban-jawaban responden
atas pertanyaan yang diajukan tentang kebiasaan hidup sehat
sehari-hari yang diukur dengan kebiasaan membuang sampah,
mengolah limbah air sisa kotoran, penggunaan MCK, mengartur
sirkulasi udara dalam rumah (ventilasi), serta penggunaan air bersih
untuk minum dan untuk keperluan penting lainnya. Jawaban
responden pada umumnya menunjukkan positive health habituation,
prosentase nilai jawaban dapat dilihat pada tabel-tabel jawaban
berikut ini:
Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga Ibu selalu membuang
sampah pada tempatnya
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Tabel 3.8 Jawaban Angket No. 55

Selalu
Membuang
Valid
pada
Tempatnya
Membuang
pada
Tempatnya
Tidak Pasti /
Tidak tahu
Kadangkadang
Membuang
pada
Tempatnya
Total

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

77

27.2

27.2

27.2

81

28.6

28.6

55.8

40

14.1

14.1

70.0

85

30.0

30.0

100.0

283

100.0

100.0

Setiap hari, keluarga Ibu melakukan pembersihan selokan yang
tergenang air
Tabel 3.10 Jawaban Angket No. 57
Frequency Percent
Valid

Selalu
Melakukannya
Melakukannya
Tidak Pasti /
Tidak tahu
Kadangkadang
Melakukannya
Tidak Pernah
Melakukan
Total

40
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Valid
Cumulative
Percent
Percent

88

31.1

31.1

31.1

120

42.4

42.4

73.5

21

7.4

7.4

80.9

49

17.3

17.3

98.2

5

1.8

1.8

100.0

283

100.0

100.0
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Dalam kehidupan sehari-hari, ibu dan keluarga Ibu selalu
menggunakan WC atau kamar mandi untuk buang air besar atau
buang air kecil
Tabel 3.9 Jawaban Angket No. 56
Frequency Percent
Valid

Selalu
Menggunakan
Menggunakan

Valid
Cumulative
Percent
Percent

63

22.3

22.3

22.3

128

45.2

45.2

67.5

Tidak Pasti /
Tidak tahu
Kadangkadang
Menggunakan
Tidak Pernah
Menggunakan

17

6.0

6.0

73.5

46

16.3

16.3

89.8

29

10.2

10.2

100.0

Total

283

100.0

100.0

Untuk membersihkan kamar mandi dan WC di rumah Ibu, selalu
menggunakan air yang bersih
Tabel 3.11 Jawaban Angket No. 58
Frequency Percent
Valid

Selalu
Menggunakan

Valid
Cumulative
Percent
Percent

119

42.0

42.0

42.0

Menggunakan
Tidak Pasti /
Tidak tahu
Kadangkadang
Menggunakan
Tidak Pernah
Menggunakan

137

48.4

48.4

90.5

20

7.1

7.1

97.5

5

1.8

1.8

99.3

2

0.7

0.7

100.0

Total

283

100.0

100.0
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Air yang digunakan untuk minum dan memasak selalu air yang
bersih dan sehat
Tabel 3.12 Jawaban Angket No. 59
Frequency Percent
Valid

Selalu
Menggunakan
Menggunakan
Tidak Pasti /
Tidak tahu
Kadangkadang
Menggunakan
Tidak Pernah
Menggunakan
Total

Valid
Cumulative
Percent
Percent

195

68.9

68.9

68.9

40

14.1

14.1

83.0

35

12.4

12.4

95.4

10

3.5

3.5

98.9

3

1.1

1.1

100.0

283

100.0

100.0

Keluarga Ibu selalu membersihkan rumah setiap hari (menyapu
atau mengepel lantai) setiap hari
Tabel 3.13 Jawaban Angket No. 60
Frequency Percent
Valid

Selalu
Membersihkan

91

32.2

32.2

32.2

80

28.3

28.3

60.4

40

14.1

14.1

74.6

37

13.1

13.1

87.6

Tidak Pernah
Membersihkan

35

12.4

12.4

100.0

Total

283

100.0

100.0

Membersihkan
Tidak Pasti /
Tidak tahu
Kadangkadang
Membersihkan
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Valid
Cumulative
Percent
Percent
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Untuk kesegaran dan kebersihan, Keluarga Ibu selalu membuka
jendela dan ventilasi setiap hari
Tabel 3.14 Jawaban Angket No. 61
Frequency Percent
Valid

Selalu
Membuka
Membukanya
Tidak Pasti /
Tidak tahu
Kadangkadang
Membukanya
Tidak Pernah
Membuka
Total

Valid
Cumulative
Percent
Percent

61

21.6

21.6

21.6

66

23.3

23.3

44.9

59

20.8

20.8

65.7

91

32.2

32.2

97.9

6

2.1

2.1

100.0

283

100.0

100.0

Dari kesemua item tentang perilaku sehat di atas, tampak
bahwa praktek hidup sehat telah dijalankan. Hanya pada item
membuka ventilasi yang tampak relatif masih rendah dengan adanya
jawaban “kadang-kadang” hingga 32%. Asumsi yang dapat dibentuk
adalah telah terjadi perubahan perilaku hidup sehat pada ibu-ibu
kader yang diteliti. Kondisi ini teramati dalam konteks praktek hidup
di rumah tangga dimana pengaruh secara pribadi pada masingmasing kader Posyandu menunjukkan hasil yang relatif signifikan.
Dapat dikatakan bahwa strategi kampanye yang dijalankan mampu
mempengaruhi perilaku khalayak dalam kebiasaan dan praktek
hidup sehari-hari responden dalam praktek hidup sehat (health
habituation) di rumah tangganya masing-masing.
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3.2.2 Kampanye Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat
Lingkungan Ibu-Ibu anggota Posyandu
Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa pengaruh pada
perilaku selalu dalam konteks pengaruhnya pada perilaku pribadi
dan pada perilaku lingkungan. Berikut ini disampaikan hasil analisis
pengaruh pada perilaku lingkungan.
Tabel 3.15 Pengaruh Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu
Angggota Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
Fhit

R

Thit

X - Y1

0,534 0,534

111,898 10,578

X -Y2.2

0,448

0,329

43,421

Y1-Y2.2

0,399

0,224

Langsung

R

Tidak
Total
Langsung

-

-

-

5,324

0,329

0,120

0,449

3,627

0,224

-

0,399

0,285
0,237

Keterangan:
X
: Kampanye kesehatan lingkungan
Y1
: Sikap hidup sehat ;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan tabel 3.15 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap sikap hidup sehat adalah
111,898 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,534, dengan demikian
dapat disimpulkan ada pengaruh kampanye kesehatan lingkungan
terhadap sikap hidup. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh
Fhitung pengaruh bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan
sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat adalah 43,421
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.Kemudian berdasarkan
hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk variabel kampanye
kesehatan lingkungan = 5,324 (signifikan) dan thitung variabel sikap
hidup sehat = 3,627 (signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya
koefisien jalur kedua variabel ini masing- masing adalah 0,329 dan
0,224(signifikan).
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Berdasarkan hasil analisis jalur seperti terlihat pada tabel 3.15
dapat dideskripsikan melalui diagram seperti tersaji pada gambar
anaisis jalur di bawah ini, daripadanya dapat diketahui koefisien
pengaruh langsung yang terjadi pada perilaku lingkungan
responden.
1= 0,846

x.1 = 0,534

Y1

y1.0 = 0,224

X

Y2.2

 2= 0,873

x.2 = 0,329

Gambar 3.3 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan
Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Koefisien jalur pengaruh kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat adalah lingkungan adalah 0,329
(signifikan). Hal ini berarti kampanye kesehatan lingkungan
berpengaruh langsung terhadap perilaku hidup sehat lingkungan
pada ibu-ibu anggota Posyandu. Hasil ini menunjukkan
kecenderungan yang sama pada health habituation di lingkup
pribadi, yakni terjadi pengaruh yang cukup signifikan pada perilaku
hidup sehat kelompok ataupun lingkup sosial kemasyarakatan. Ini
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berarti pengaruh pada praktek hidup sehat dalam keseharian tidak
hanya muncul terbatas dalam perilaku individu di rumah tangga
namun juga muncul dalam perilaku kelompok. Jika dikaitkan dengan
keberadaan mereka sebagai kader, dapat dikatakan bahwa faktor
kelompok referensi patut diduga menjadi latar belakang munculnya
perilaku kelompok. Mar’at (1982) menyebutkan bahwa suatu
reference group dimana target mengidentifikasikan dirinya
merupakan sumber potensial untuk menimbulkan pengaruh (Mar’at,
1982:63), juga dikatakan dalam Taylor (2009) mengenai reference
group dari hasil penelitian Mackie, Worth dan Asuncion (1990)
bahwa pesan kelompok referensi diproses secara lebih sistematis
dibanding pesan yang periferal (dalam Taylor, 2009:184). Konsepsi
tersebut mengindikasikan bahwa kelompok referensi dapat
mempengaruhi pesan komunikasi (dan dampaknya) bagi para
anggota kelompok tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kelompok
referensi ke-Posyandu-an dapat mempengaruhi para perilaku
kadernya secara individu maupun dalam kelompok referensinya.
Perilaku yang muncul dari efek persuasi di masing-masing individu
berada dalam kecendrungan yang sama pada efek persuasi di
kelompoknya.
Berdasarkan analisis jalur pada kedua karakeristik pengaruh
perlaku di atas, maka terlihat bahwa kampanye kesehatan
lingkungan (0,448) memiliki pengaruh lebih besar, dibandingkan
perubahan perilaku hidup sehat pribadi (0,329). Mengenai lebih
besarnya
pengaruh
pada
perilaku
lingkungan,
hal
ini
mengindikasikan bahwa perilaku kesehatan yang ditampilkan
berbeda saat mereka berinteraksi secara sosial dan saat berperilaku
secara pribadi/individual. Keberadaan mereka sebagai kader
Posyandu menunjukkan homogenitas identitas yang memberi
“predikat sosial” di lingkup sosialnya. Namun kondisi tersebut tidak
terdapat dalam keseharian secara pribadi, dimana kesibukan
masing-masing kader berbeda. Perilaku membersihkan kamar mandi
di rumah dapat dipengaruhi kesibukan sebagai ibu rumah tangga,
sehingga terdapat kemungkinan untuk tidak periodik dilakukan.
Kegiatan membersihkan kamar mandi sebenarnya telah menjadi
health habituation seorang kader Posyandu di rumahnya sendiri,
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namun dengan perodisitas yang lebih longgar dimana terganggu
oleh kesibukan lainnya. Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi
gambaran bahwa secara umum kampanye dapat mengubah sikap
dan perilaku khalayak, namun pada taraf perubahan yang intens
secara perorangan mempunyai pengaruh yang berbeda dimana
kondisi dan norma sosial turut menentukan perilaku yang tampil.
Hal ini memperkuat teori Ajzen (theory of planned behavior) bahwa
perilaku selain dipengaruhi sikap, turut dipengaruhi oleh faktor lain
dalam menampilkan niatan perilaku. Dalam hal ini perilaku yang
ditampilkan dipengaruhi oleh kesempatan ibu rumah tangga untuk
menampilkan niatan perilaku hidup sehat.
Menurut asumsi dari theory of planned behavior, faktor-faktor
lain dapat berupa subjective norm ataupun perceived behavioral
control, yang merupakan faktor pengaruh pada niatan perilaku
bersama-sama dengan attitude toward behavior. Norma subyektif
(subjective norm) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain
inginkan agar kita perbuat (Azwar, 2010:11). Adapun menurut Venus
(2004): Norma subjektif yang berhubungan dengan perilaku. Ini
menyangkut kepercayaan individu berkenaan dengan pemikiran
orang-orang yang mempunyai arti penting bagi dirinya terhadap
perilaku tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan sejauh mana
individu termotivasi agar dapat memenuhi harapan orang-orang
tersebut (Venus, 2004:35). Sedangkan perceived behavioral control
dikatakan Azwar (2010:12) sebagai kontrol perilaku yang dihayati,
adapun menurut Venus (2004) sebagai persepsi terhadap
pengawasan perilaku. Disebutkan sebagai persepsi individu
mengenai kekuatan faktor eksternal yang akan sangat
mempengaruhi tingkat kemudahan atau kesulitan munculnya
perilaku tersebut (Venus, 2004: 35). Dari berbagai asumsi tersebut,
munculnya perilaku lingkungan banyak ditentukan oleh hal-hal
eskternal dari individu ibu-ibu anggota Posyandu. Dengan demikian,
secara pribadi efek perilaku yang timbul pada individu akan berbeda
dengan efek yang sama dalam lingkup lingkungan.
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3.2.3 Pengaruh Perilaku Hidup Sehat terhadap Sikap Hidup Sehat
Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah pengaruh tidak
langsung kampanye kesehatan lingkungan terhadap perubahan
sikap dan perubahan perilaku hidup sehat. Pengaruh tidak langsung
kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup sehat
menggambarkan apakah pengaruh kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat turut ditentukan oleh sikap hidup
sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur seperti tersaji pada bagian
awal analisis di atas, diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh
tidak langsung (melalui sikap hidup sehat) kampanye kesehatan
lingkungan terhadap perilaku hidup sehat adalah 0,144.
Besarnya koefisien jalur tidak langsung ini lebih besar dari
0,05 yang artinya kampanye kesehatan memiliki pengaruh tidak
langsung terhadap perilaku hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu.
Dapat dikatakan disini bahwa kampanye kesehatan turut memberi
kontribusi dalam perubahan perilaku pada responden secara agregat
atau secara umum. Selanjutnya akan dilihat sejauh mana pengaruh
yang timbul pada perilaku dalam subvariabel pribadi dan subvariabel
lingkungan.
Untuk lebih jauh meneliti pengaruh pada sikap, kemudian akan
dianalisis pengaruh perilaku yang timbul secara pribadi pada
masing-masing responden. Hasil analisis jalur mengenai pengaruh
tidak langsung kampanye terhadap perilaku secara pribadi (melalui
sikap hidup sehat) disajikan sebagai berikut:
Tabel 3.16 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kampanye
Kesehatan Lingkungan terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

R

Fhit

thit

X - Y1

0,534 0,534 111,898 10,578

X -Y2..1

0,396 0,355

Y1-Y2..1

0,266 0,076
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Pengaruh

26,827
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Langsung

Tidak
Langsung

R
Total

-

-

-

1,180

0,355

0,041

0,396

5,458

0.076

-

0,266
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0,285
0,161

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan ;
Y1 : Sikap hidup sehat ;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan hasil analisis jalur pada tabel di atas, maka dapat
dideskripsikan melalui diagram seperti tersaji pada Gambar 3.4
1= 0,846

x.1 = 0,534

Y1

y1.0 = 0,076

X

Y2.1

 2= 0,916

x.2 = 0,355

Gambar 3.4 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat pribadi menggambarkan apakah
pengaruh kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup
sehat pribadi ditentukan oleh sikap hidup sehat. Berdasarkan hasil
analisis jalur diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh tidak
langsung kampanye kesehatan lingkungan (melalui sikap hidup
sehat) terhadap perilaku hidup sehat adalah 0,041. Besarnya
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koefisien jalur tidak langsung ini lebih kecil dari 0,05, artinya tidak
ada pengaruh tidak langsung atau dapat dikatakan sikap tidak
memberi kontribusisignifikan terhadap perilaku hidup sehat
pribadi. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh tidak
langsung kampanye kesehatan lingkungan (melalui sikap hidup
sehat) terhadap perilaku hidup sehat pribadi.
Dari hasil ini dapat disampaikan bahwa sikap tidak menjadi
faktor perantara munculnya pengaruh pada perilaku sehat di
lingkup pribadi atau individu. Dari pengamatan di lapangan,
sebenarnya perilaku hidup sehat masing-masing kader Posyandu
yang diteliti telah menceminkan perilaku hidup sehat. Namun
tampilnya perilaku pada aktivitas keseharian mereka di masingmasing rumah tangga berbeda. Umpamanya dalam kebiasaan
membuang sampah secara teratur aktivitas tersebut berbeda dalam
prakteknya. Di satu rumah responden memiiliki cara dan kebiasaan
membuang sampah yang berbeda dengan responden yang lain.
Dapat dikatakan, walaupun mereka mempunyai praktek perilaku
hidup sehat, namun pada masing-masing individu (atau rumah
tangganya) berbeda cara menampilkannya.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa sikap memiliki pengaruh
langsung pada perilaku hidup sehat. Sedangkan hasil analisis pada
perilaku pribadi (tabel 3.16) menunjukkan bahwa kita dapat
mengabaikan faktor sikap hidup sehat sebagai perantara munculnya
perubahan perilaku hidup sehat pada individu atau diri pribadi para
responden. Boleh jadi, variabel sikap hidup sehat menjadi perantara
terbentuknya perilaku baru atau perubahan perilaku hidup sehat,
namun dalam konteks pengaruh tidak langsung tersebut secara
individual, hal ini tidak terjadi.
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3.2.4 Pengaruh

Tidak

Langsung

Kampanye

Kesehatan

Lingkungan (Melalui Sikap Hidup Sehat) Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pengaruh pada
perilaku selalu dirangkai dengan perilaku pada pribadi dan
lingkungan, berikut ini ditampilkan rangkuman hasil analisis tidak
langsung terhadap perilaku secara lingkungan.
Tabel 3.17 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh

Pasangan
Variabel

R

X - Y1

0,534

0,534

X -Y2.2

0,448

0,329

Y1-Y2.2

0,399

0,224

R

Fhit

thit

111,898

-

-

-

-

5,324

0,329

0,120

0,449

3,627

0,224

-

0,399

43,421

Langsung

Tidak
Total
Langsung
0,285
0,237

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan ;
Y1 : Sikap hidup sehat ;
Y2 : Perilaku hidup sehat ;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan hasil analisis jalur seperti terlihat pada Tabel 3.17
maka dapat dideskripsikan melalui diagram seperti tersaji pada
Gambar 3.5
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1= 0,846

Y1

x.1 = 0,534
X

y1.0 = 0,224

x.2 = 0,329

Y2.2

 2= 0,873

Gambar 3.5 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X : Kampanye Hidup Sehat
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat adalah apakah pengaruh kampanye
kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup sehat lingkungan
ditentukan oleh sikap hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur
diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung (melalui
sikap hidup sehat) kampanye kesehatan lingkungan terhadap
perilaku hidup sehat adalah 0,120. Besarnya koefisien jalur tidak
langsung ini lebih besar dari 0,05, artinya ada pengaruh tidak
langsung kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup
sehat lingkungan yaitu melalui sikap hidup sehat.
Hasil ini berbeda pada perilaku pribadi, sehinggga dapat
dikatakan bahwa faktor perantara muncul dalam mempengaruhi
perilaku lingkungan. Juga dapat dikatakan bahwa kampanye
kesehatan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku hidup sehat
melalui sikap hidup sehat, namun hanya pada perubahan perilaku
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hidup sehat lingkungan, karena pada hasil analisis sebelumnya
ditemukan hasil tidak ada pengaruh tidak langsung pada perilaku
secara pribadi.
Jika disebutkan sebelumnya mengenai perbedaan perilaku
sehat dalam keseharian masing-masing responden, maka hasil
analisis mengenai perilaku lingkungan ini berkaitan dengan kondisi
mereka sebagai kader Posyandu yang secara individu merupakan ibu
rumah tangga dengan perbedaan aktivitas dan kebiasaan hidup
sehat di masing-masing keluarga. Mengacu pada konsep kelompok
referensi (reference group) sangat boleh jadi perilaku masing-masing
individu muncul menjadi perilaku kolektif. Asumsinya, perilaku
pribadi dapat saja muncul sebagai pengaruh persuasi, namun dalam
kelompok individu dapat muncul sebagai perilaku kolekif. Pengaruh
pada perilaku ini muncul tidak dalam masing-masing pribadi, namun
saat mereka berinterkasi, bergaul atau menjadi kolektif, pengaruh
itu dapat muncul dalam kerangka reference group dimaksud. (dalam
Taylor, 2009:184)
Pada taraf selanjutnya, untuk meneliti lebih jauh mengenai
sikap, diperlukan penelitian tentang aspek atau komponen sikap
yang terdiri atas komponen kognitif, komponen afektif dan
komponen konatif. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung
kampanye kesehatan lingkungan melalui sikap hidup sehat, analisis
selanjutnya mendeskripsikan analisis dari masing-masing komponen
dari sikap (kognitif-afektif-konatif) terhadap perilaku hidup sehat
ibu-ibu anggota Posyandu.
3.2.5 Pengaruh

Tidak

Langsung

Kampanye

Kesehatan

Lingkungan (Melalui Aspek Kognitif dari Sikap) Terhadap
Perilaku Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Analisis pertama adalah mengenai pengaruh tidak langsung
dari komponen sikap kognitif yang berupa penilaian dan
pemahaman. Rangkuman hasil analisis jalur mengenai pengaruh
tidak langsung melalui aspek kognitif dari sikap, terhadap perilaku
hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu, disajikan dalam tabel 3.18
sebagai berikut:
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Tabel 3.18 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan
Lingkungan (Melalui Aspek Kognitif dari Sikap)
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota
Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
r

Fhit

thit

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

X - Y11

0,424 0,424 67,701

7,855

-

-

-

X -Y2

0,545 0,458

8,491

0,458

0,087

0,545

Y1.1 -Y2

0,400 0,206

3,823

0,206

-

0,400

69,978

0,180
0,332

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.1 : Aspek Kognitif Sikap hidup sehat ;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 3.18 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup sehat adalah 67,701 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,424
(signifikan). Dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh F hitung pengaruh
bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan aspek kognitif
dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat adalah 69,978
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan aspek kognitif dari sikap hidup
sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian
berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kampanye kesehatan lingkungan = 8,491 ( signifikan) dan
thitung variabel kognitif dari aspek sikap hidup sehat = 3,823
(signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing- masing adalah 0,458 dan 0,206 (signifikan).
Berdasarkan tabel 3.18 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut
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 1= 0,906

x.1 = 0,424

Y1.1

y1.0 = 0,206

X

Y2

 2= 0,817

x.2 = 0,458

Gambar 3.6 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat
terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota
Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X berpengaruh langsung terhadap Y2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.1 : Aspek kognitif dari sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan hasil analisis diperoleh besarnya koefisien jalur
pengaruh tidak langsung (melalui aspek kognitif dari sikap hidup
sehat) kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup
sehat adalah 0,087. Angka koefisien jalur ini berarti > 0,05, sehingga
dapat dikatakan bahwa kampanye kesehatan lingkungan memiliki
pengaruh tidak langsung terhadap perilaku hidup sehat. Hasil ini
menunjukkan bahwa aspek kognitif dari sikap memberi kontribusi
pada pengaruh yang timbul pada perilaku. Angka signifikan
menunjukkan bahwa aspek kognitif yang berupa pengetahuan dan
pengenalan
terhadap
kampanye
yang
dijalankan
turut
mempengaruhi efek perilaku. Sebagai komponen dari sikap,
perhatian pada aspek kognitif dapat menjadikan kampanye lebih
efektif dimana akan diperoleh kemudahan dalam memahami dan
mengenali pesan-pesan yang disampaikan. Sebagaimana teori S-0-R
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dari Hovland, Janis dan Kelley (dalam Mar’at, 1981) yang mengacu
pada teori belajar (learning theory): Dalam mempelajari sikap yang
baru, ada tiga variabel penting yang menunjang proses belajar
tersebut, adalah a) Perhatian, b) Pengertian, c) Penerimaan (Mar’at,
1981:26).
Asumsi ini mengindikasikan bahwa proses perubahan sikap
diawali dengan proses kognisi yang berupa pemahaman atau apa
yang dipikirkan tentang obyek sikap yang diterima (stimulus),
daripadanya proses perubahan sikap terjadi. Adapun teori ini
selanjutnya menyatakan hal penguatan (reinforcement) merupakan
tindak lanjut dari proses kognitif yang terjadi. Bahwa penguatan
tersebut diperlukan dalam perubahan sikap yang banyak ditentukan
oleh perangkat perhatian dan pemahaman atau aspek kognisi dari
sikap. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kognitif dari sikap adalah
komponen yang mengawali terbentuknya sikap. Dalam rangka
perubahan sikap, kemampuan perangkat psikologis untuk memberi
perhatian dan memahami stimulus menentukan proses selanjutnya
(komponen afektif). Asumsi ini menekankan peran potensial aspek
kognitif dalam perubahan sikap.
Jika dikaitkan dengan hasil analisis sebelumnya, pengaruh
tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan (melalui sikap hidup
sehat) terhadap perilaku hidup sehat di bagian awal di atas,
diperoleh besarnya koefisien jalur 0,144 yang berarti sikap
mempunyai kontribusi sebagai pengaruh tidak langsung pada
perubahan perilaku. Maka berdasarkan hasil uji statistik (PadaTabel
3.18) dapat disampaikan disini bahwa komponen sikap hidup sehat
(dalam hal ini aspek kognitif) berada dalam kecenderungan sama,
yakni turut mempengaruhi perilaku hidup sehat ibu-ibu anggota
Posyandu secara agregat atau perilaku secara umum. Adapun
kontribusi komponen kognitif dari sikap hidup sehat; bagaimana
pengaruhnya terhadap perilaku hidup sehat secara pribadi dan
dalam lingkup perilaku lingkungan para responden, akan dianalisis
pada bagian berikut ini.
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3.2.6 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
(Melalui Aspek Kognitif dari Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung yang ditimbulkan
kampanye kesehatan lingkungan melalui perantaraan aspek kognitif
dari sikap, terhadap perilaku hidup sehat secara pribadi, dirangkum
dalam Tabel 3.19 di bawah ini.
Tabel 3.19 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan
Lingkungan (Melalui Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat)
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu
Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

r

Fhit

thit

X - Y1.1

0,424

0
67,701

X -Y2.1
Y11 -Y2.1

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

7,855

-

-

-

0,396 0,308

5,190

0,308

0,088

0,396

0,338 0,207 33,218

3,489

0,207

-

0,207

,424

0,180
0,192

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan tabel 3.19 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup sehat adalah 67,701 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,424
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh F hitung pengaruh
bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan aspek kognitif
dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah
67,701 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan aspek kognitif dari sikap hidup
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sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian
berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kampanye kesehatan lingkungan = 5,190 ( signifikan) dan
thitung variabel aspek kognitif dari sikap hidup sehat = 3,489
(signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing- masing adalah 0,308 dan 0,207 (signifikan).
Berdasarkan tabel 3.19 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut
 1= 0,969

x.1 = 0,424

X

Y1.1

y1.0 = 0,308

x.2 = 0,207

Y2.1

e2= 0,919

Gambar 3.7 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.1 : Aspek kognitif Sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung (melalui
aspek kognitif sikap hidup sehat) kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah 0,088. Nilai koefisien
jalur pengaruh tidak langsung ini lebih besar 0,05, sehingga dapat
disimpulkan ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek kognitif
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sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Sejalan
dengan hasil analisis sebelumnya mengenai tidak langsung pengaruh
pada perilaku secara agregat, bahwa pada analisis untuk perilaku
individual atau pribadi ini pun menunjukkan nilai koefisien
signifikan. Dapat dikatakan bahwa aspek kognitif dari sikap dapat
menjadi perantara munculnya perubahan perilaku responden,
secara umum (agregat) maupun secara pribadi.
3.2.7 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
(melalui Aspek Kognitif dari Sikap) terhadap Perilaku Hidup
Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Hasil analisis jalur mengenai pengaruh tidak langsung
kampanye kesehatan terhadap perilaku hidup sehat lingkungan,
dapat dilihat pada tabel 3.20.
Tabel 3.20 Pengaruh Tidak Langsung (melalui Aspek Kognitif Sikap
Hidup Sehat) Kampanye Kesehatan Lingkungan terhadap
Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
r

X - Y1.1

0,424 0,424

X -Y2.2

0,448 0,391

Y1.1 -Y2.2 0,300 0,134

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

6,697

0,391

0,057

0,448

2,286

0,300

-

0,300

67,701 7,855
38,462

R

0,180
0,216

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan.
Berdasarkan tabel 3.20 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup sehat adalah 67,701 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,424
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
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kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh F hitung pengaruh
bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan aspek kognitif
dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat lingkungan
adalah 38,462 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara
bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan aspek kognitif
dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat
lingkungan. Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh
nilai thitung untuk variabel kampanye kesehatan lingkungan = 6,697
(signifikan) dan thitung variabel aspek kognitif dari sikap hidup sehat =
2,286 (signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur
kedua variabel ini masing- masing adalah 0,391 dan 0,134 (signifikan).
Berdasarkan tabel 3.20 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat dibuatkan deskripsi untuk melihat
pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan (melalui
aspek kognitif sikap) pada perubahan perilaku hidup sehat
lingkungan.
 1= 0,906

x.1 = 0,424

Y1.

y1.0 = 0,134

1

X

x.2 = 0,391

Y2.

e2= 0,885

Gambar 3.8 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat pribadi lingkungan
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Koefisien jalur pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan
lingkungan (melalui aspek kognitif sikap) terhadap perilaku hidup
sehat lingkungan adalah 0,057. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak
langsung ini ternyata lebih besar dari 0,05, sehingga dapat
disimpulkan ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek kognitif)
sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat lingkungan. Aspek
kognitif dari sikap ternyata merupakan faktor perantara munculnya
pengaruh pada perilaku hidup sehat ligkungan para responden.
Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pada perilaku di
lingkup individu juga terjadi pada lingkup lingkungan. Adapun
pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan (melalui
aspek kognitif) dari sikap hidup sehat, memiliki kecenderungan lebih
tinggi sebagai perantara dalam perubahan perilaku hidup sehat
pribadi. Hal ini terbukti koefisien jalur pengaruh tidak langsung
terhadap perubahan perilakuhidup sehat pribadi, lebih besar
dibandingkan dengan nilai koefisien jalur terhadap perubahan
perilaku hidup sehat lingkungan para responden (0,088 > 0,057).
Hasil analisis ini menunjukkan kecenderungan bahwa aspek
kognitif dari sikap memberikan sumbangan yang berbeda pada ibuibu anggota Posyandu. Pada perilaku kolektif (lingkungan)
cenderung kontribusinya lebih kecil dibanding pengaruh tidak
langung yang disumbangkan untuk perilaku secara pribadi. Patut
diduga bahwa bekal pengetahuan, pemahaman dan pengalaman
(kognisi) yang berbeda dari masing-masing individu tidak banyak
mempengaruhi perilaku kelompok namun banyak memberi
pengaruh pada perilaku pribadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa
pengaruh tidak langsung atau faktor perantara munculnya perilaku
pribadi dan perilaku lingkungan adalah berbeda, jika dilihat dari
kontribusi komponen kognitif dari sikap hidp sehat dalam
memepengarhi perilaku hidup sehat responden.
Jika mengacu pada teori penilaian sosial dari Muzafer Sherif
(Littlejohn, 2009:106), hasil yang berbeda pada perilaku pribadi
dibanding perilaku kelompok sangat mungkin disebabkan persepsi
sosial yang terbentuk pada individu dimana keterlibatan ego (ego
involvement) turut mempengaruhi penerimaan individu terhadap
masalah-masalah sosial. Dalam teori dimaksud, dinyatakan bahwa
KOMUNIKASI KESEHATAN

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

61

keterlibatan ego dalam mengevaluasi atau menilai permasalahan
dapat mempengaruhi perilaku atas masalah dimaksud. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa fakor-faktor pribadi,
sebagaimana ego involvement, dapat mempengaruhi perbedaan
munculnya perilaku lingkungan saat masing masing egotersebut
berinteraksi sosial. Dengan demikian pada penelitian ini ditunjukkan
bahwa pengaruh pada perilaku lingkungan para responden tidak
sertamerta dapat ditarik dari penggabungan atau penjumlahan
pengaruh pribadi satu dan pribadi lainnya.
3.2.8 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
(Melalui Aspek Afektif dari Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Berikutnya dalah kontribusi dari komponen sikap yang kedua
(aspek afektif) sebagai pengaruh tidak langsung pada perilaku. Hasil
analisis jalur pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan
lingkungan (melalui aspek afektif) dari sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat disajikan pada Tabel 3.21 berikut ini:
Tabel 3.21 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan
Lingkungan (Melalui Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat)
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota
Posyandu
Pengaruh
Pasangan
Variabel
X - Y1.2

r

Fhit

thit

0,452 0,452 72,081 8,490

X -Y2

0,545 0,472

Y1.2 -Y2

0,375 0.162

65,388

Langsung
-

-

8,537

0.472

0.073

2,930

0.375

-

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat.
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-

-

0.545 0.073
0.375

2

R

0.204
0.318

Berdasarkan tabel 3.21 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek afektif sikap hidup
sehat adalah 72,081 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,452
(signifikan), daripadanya dapat disimpulkan ada pengaruh kampanye
kesehatan lingkungan terhadap aspek afektif dari sikap hidup
terhadap perilaku hidup sehat. Selanjutnya pada tabel di atas juga
diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama kampanye kesehatan
lingkungan dan aspek afektif dari sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan adalah 65,388 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama kampanye kesehatan
lingkungan dan aspek afektif dari sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian berdasarkan hasil uji
parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk variabel kampanye
kesehatan lingkungan = 8,537 (signifikan) dan thitung variabel aspek
afektif sikap hidup sehat = 2,930 (signifikan) Selain itu, juga
diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing- masing
adalah 0,391 dan 0,134 (signifikan).
Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil besarnya koefisien
path, sehingga dapat digambarkan diagram model pengaruh dalam
Gambar 3.9 berikut ini:
 1= 0,892

x.1 = 0,452

Y1.2

X
x.2 = 0,472

y1.0 = 0,162

Y2

 2= 0,826

Gambar 3.9 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspepk Afektif Sikap Hidup Sehat
terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota
Posyandu
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Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X berpengaruh langsung terhadap Y2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien
jalur pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan
(melalui aspek afektif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup
sehat adalah 0,073. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kampanye
kesehatan lingkungan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap
perilaku hidup sehat, karena besarnya koefisien jalur > 0,05.
Komponen afektif dapat dikatakan bagian penting dari sikap.
Affective component adalah perasaan seseorang yang berkaitan
dengan sikap; terdiri dari emosi dan perasaan seseorang terhadap
suatu stimulus, khususnya evaluasi positif-negatif (Taylor, 2009:166).
Dikatakan lebih jauh bahwa sikap cenderung kompleks secara
kognitif, tetapi relatif sederhana secara evaluatif.Komponen
evaluatif melingkupi emosi, perasaan dan penilaian. Beberapa ahli
menyampaikan bahwa sikap adalah struktur afektif, yang berarti
aspek emosional dan penilaian adalah hal yang utama dalam sikap.
Asumsi tersebut dapat menjadi alasan dari temuan ini bahwa
komponen afektif dari sikap memiliki pengaruh bagi munculnya
perilaku sebagai efek persuasi atau kampanye.
Efektivitas persuasi dalam kampanye dapat dilihat dari
kemampuannya untuk menimbulkan pengaruh perilaku komunikan.
Seperti dinyatakan Ostergaard (2002): Kampanye yang tidak
ditujukan untuk menggerakkan individu melakukan sesuatu adalah
suatu pemborosan (dalam Venus, 2007:28). Bahwa penelitian ini
menunjukkan adanya pengaruh pada perilaku responden
menunjukkan efektivitas persuasi dan bahwa efek tersebut dapat
dibangun dengan aspek afektif sikap sebagai faktor perantara,
menunjukkan keberadaan komponen evaluatif, penilaian dan
ketertarikan (sebagai komponen yang membentuk sikap)
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mempunyai kontribusi pada terbentukya perubahan perilaku.
Dengan memperhatikan aspek afektif pada diri khalayak, persuasi
perlu memperhatikan aspek evaluatif, emosi dan perasaan dari
khalayak.
3.2.9 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
(Melalui Aspek Afektif dari Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
SehatPribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Rangkuman hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung
kampanye kesehatan lingkungan (melalui aspek afektif dari sikap)
terhadap perilaku hidup sehat pribadi ibu-ibu anggota Posyandu
disajikan dalam Tabel 3.22 sebagai berikut:
Tabel 3.22 Pengaruh Tidak Langsung (Melalui Aspek Afektif Sikap
Hidup Sehat) Kampanye Kesehatan Lingkungan terhadap
Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
Fhit

r

X - Y1.2

0,452

X -Y2.1

0.396

Y1.2 -Y2.1

0.127 -0.065

thit

Langsung

0,452 72,081 8,490
0.425

26,66

Tidak
Langsung

R
Total

-

-

-

6,922

0.425

-0.029

0.396

-1,054

0.127

-

0.127

0.204
0.160

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan tabel 3.22 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek afektif dari sikap
hidup sehat adalah 72,081 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,452
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek afektif dari sikap
hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Selanjutnya pada
tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan aspek afektif dari sikap hidup
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sehat terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah 26,66
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan aspek afektif dari sikap hidup
sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat pribadi.
Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung
untuk variabel kampanye kesehatan lingkungan = 6,922 ( signifikan)
dan thitung variabel aspek afektif dari aspek sikap hidup sehat = -1,054
(tidak signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur
kedua variabel ini masing-masing adalah 0,425 (signifikan) dan 0,065
(tidak signifikan).
Berdasarkan tabel 3.22 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,892

Y1.2
x.1 = 0,452

X
x.2 = 0,425

y1.0 = -0,065

Y2.1

e2= 0,917

Gambar 3.10 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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Dengan lebih mendalami aspek afektif dari sikap, berikut
adalah pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Berdasarkan hasil analisis
jalur diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung
kampanye kesehatan lingkungan (melalui aspek afektif sikap hidup
sehat) terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah -0,029. Nilai
koefisien jalur pengaruh tidak langsung ini ternyata lebih kecil 0,05,
sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruhtidak langsung
(melalui aspek afektif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup
sehat pribadi.
Nilai koefisien minus berada jauh dibawah angka signifikan
0,05 menunjukkan bahwa aspek efektif sebagai komponen sikap
tidaklah menjadi faktor perantara dalam munculnya pengaruh pada
perilaku pribadi. Bahwa aspek afektif sikap hidup sehat mempunyai
pengaruh langsung, sebagaimana dinyatakan dalam Gambar 4.10
dengan nilai koefiesen 0.472, namun dalam konteks pengaruh tidak
langsung terhadap perilaku pribadi, hal tersebut tidak terjadi.
Asumsi yang timbul adalah perbedaan individu dari responden dapat
menjadi latar belakang tidak munculnya faktor perantara ini. Aspek
evaluatif yang melingkupi perasaan, emosi dan penilaian dalam
sikap orang per orang, berbeda pengaruhnya (konteks faktor
perantara atau pengaruh tidak langsung dari komponen-komponen
sikap) dalam mempengaruhi perilaku hidup sehat responden secara
pribadi.
3.2.10 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
(Melalui Aspek Afektif dari Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Dalam rangkaian analisis terhadap perilaku, selalu dirangkai
dalam konteks perilaku pribadi dan perilaku linkungan. Berikut ini
adalah hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung kampanye
kesehatan lingkungan (melalui aspek afektif dari sikap) terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan ibu-ibu anggota Posyandu yang
dalam tabel dirangkum sebagai berikut:
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Tabel 3.23 Pengaruh Tidak Langsung (Melalui aspek Afektif Sikap
Hidup Sehat) Kampanye Kesehatan Lingkungan
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
r

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

5,801

0.337

0.112

0.449

4,252

0.399

-

0.399

X - Y1.2

0,452 0,452 72,081 8,490

X -Y2.2

0.448 0.337

Y1.2 -Y2.2

0.399 0.247

46,506

R

0.204
0.249

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan.
Berdasarkan tabel 3.23 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek afektif dari sikap
hidup sehat adalah 72,081 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,452
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek afektif dari sikap
hidup terhadap perilaku hidup sehat lingkungan. Selanjutnya pada
tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan aspek afektif dari sikap hidup
sehat terhadap perilaku hidup sehat lingkungan adalah 46,506
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kampanye kesehatan lingkungan dan aspek afektif dari sikap hidup
sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung
untuk variabel kampanye kesehatan lingkungan = 5,801 ( signifikan)
dan thitung variabel afektif dari aspek sikap hidup sehat = 4,252 (tidak
signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing-masing adalah 0,337 (signifikan) dan 0,247
(signifikan).
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil besarnya koefisien
path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut
 1= 0,892

x.1 = 0,452

Y1.2

y1.0 = 0,247

X

Y2.2

e2= 0,867

x.2 = 0,337

Gambar 3.11 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien
jalur pengaruh tidak langsung (melalui aspek afektif sikap hidup
sehat) kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup
sehat lingkungan adalah 0,112. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak
langsung ini ternyata lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan
ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek afektif sikap hidup
sehat) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan responden.
Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor perantara yang muncul
secara pribadi berbeda dengan yang muncul secara kelompok atau
lingkungan sosialnya: Pengaruh yang muncul secara pribadi berbeda
hasilnya saat dianalisis dalam lingkup perilaku lingkungan. Untuk
hasil ini, fenomena reference group tampak kembali menguat dimana
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keberadaan kelompok (kesamaan sebagai kader Posyandu) dapat
memberi referensi atas munculnya perilaku secara kolektif dalam
kelompoknya ataupun secara sosial di lingkungan tinggal. Lingkup
sosial dan interaksi antar-anggota ibu-ibu anggota Posyandu
ternyata dipengaruhi (walaupun secara tidak langsung) oleh aspek
afektif dari sikap. Sementara itu dalam lingkup pribadi, berdasarkan
analisis jalur sebelumnya, pengauh tidak langsung tersebut tidak
muncul. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung
aspek afektif dari sikap terhadap perilaku dapat muncul dalam
lingkup sosial, meskipun secara pribadi nilainya tidak signifikan, atau
tidak muncul pengaruh tidak langsung pada responden secara
pribadi.
Jika melihat pada Tabel 3.17 di bagian awal, yang menunjukkan
pengaruh tidak langsung sikap terhadap perilaku lingkungan
(menunjukkan angka koefisien 0,399) maka kontribusi pengaruh
tidak langsung (faktor perantara) dari komponen afektif sikap (Tabel
3.23) semakin memperteguh sikap yang muncul. Asumsinya,
pengaruh tidak langsung secara simultan (kognitif, afektif, konatif)
yang terjadi (ditunjukkan dengan koefisien signifikan), diperteguh
dengan pengaruh tidak langsung melalui aspek afektif sikap hidup
sehat terhadap perilaku hidup sehat dalam lingkup lingkungan ibuibu anggota Posyandu, dimana hasil analisis keduanya menunjukkan
angka koefien signifikan.
3.2.11 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan Lingkungan
(Melalui Aspek Konatif dari Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
SehatIbu-Ibu Anggota Posyandu
Hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung kampanye
kesehatan lingkungan (melalui aspek konatif sikap hidup sehat)
terhadap perilaku hidup sehat tercantum pada tabel 3.24 berikut ini:
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Tabel 3.24 Pengaruh Tidak Langsung (Melalui Aspek Konatif Sikap
Hidup Sehat) Kampanye Kesehatan Lingkungan
Terhadap Perilaku Hidup Sehat
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

X - Y1.3

r

Fhit

Sig.

thit

0.398 0.398 52,788 0,000 7,266

X -Y2

0.284 0.514

Y1.3 -Y2

0.545 0.080

60,806 0,000

Langsung

R

Tidak
Total
Langsung

-

-

-

9,446

0.514

0.032

0.546

1,466

0.545

-

0.545

0.158
0.303

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 3.24 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek konatif sikap hidup
sehat adalah 52,788 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,398
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap asepk konatif sikap hidup
terhadap perilaku hidup sehat. Selanjutnya pada tabel di atas juga
diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama kampanye kesehatan
lingkungan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat adalah 60,806 (signifikan). Hal ini menunjukkan
bahwa secara bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan
aspek konatif sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat.Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh
nilai thitung untuk variabel kampanye kesehatan lingkungan = 9446
(signifikan) dan thitung variabel aspek konatif dari sikap hidup sehat =
1,466 (tidak signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien
jalur kedua variabel ini masing-masing adalah 0,514 (signifikan) dan
0,080 (signifikan).
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Berdasarkan tabel 3.24 di atas, maka dapat diperoleh hasil
besarnya koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai
berikut:
 1= 0,917

Y1.3
y1.0 = 0,080

x.1 = 0,398

X

Y2

 2= 0,826

x.2 = 0,514

Gambar 3.12

Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota
Posyandu

Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X berpengaruh langsung terhadap Y2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat adalah pengaruh kampanye
kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup sehat, melalui aspek
konatif sikap hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh
besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung (melalui aspek
konatif sikap hidup sehat) kampanye kesehatan lingkungan terhadap
perilaku hidup sehat adalah 0,032. Hal ini dapat menggambarkan
bahwa kampanye kesehatan lingkungan tidak memiliki pengaruh
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tidak langsung terhadap perilaku hidup sehat, karena besarnya
koefisien jalur < 0,05. Hasil temuan ini menunjukkan dimensi lain
dari kondisi psikologis khalayak, dimana pada aspek kognitif (pada
Tabel 3.22) dan aspek afektif (pada Tabel 3.23) memiliki pengaruh
tidak langsung, namun pada aspek konatif cenderung tidak terjadi.
Penelitian ini membuktikan bahwa aspek konatif tidak menjadi
perantara (pengaruh tidak langsung) dalam terjadinya pengaruh
perilaku pada responden. Dapat dikatakan disini bahwa aspek
konatif yang berupa kecenderungan dan kesediaan untuk
berperilaku (dari sikap) tidak menjadi faktor perantara atau
pengaruh tidak langsung dalam terbentuknya pengaruh langsung
pada perilaku yang terjadi. Meskipun ada pengaruh langsung
kampanye terhadap perilaku, namun hal ini tidak dipengaruhi secara
tidak langsung oleh aspek konatif sikap, sehingga aspek konatif sikap
tidaklah banyak pengaruhnya dalam membentuk perubahan perilaku
responden.
3.2.12 Pengaruh

Tidak

Langsung

Kampanye

Kesehatan

Lingkungan (Melalui Aspek Konatif dari Sikap) Terhadap
Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Sebagai rangkaian pengaruh pada perilaku, berikutnya
disampaikan hasil analisis jalur untuk pengaruh pada perilaku secara
pribadi, melalui aspek konatf dari sikap hidup sehat, sebagaimana
tertera pada tabel berikut:
Tabel 3.25 Pengaruh Tidak Langsung (Melalui Aspek Konatif
Sikap Hidup Sehat) Kampanye Kesehatan Lingkungan
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu
Anggota Posyandu
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2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

r

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

6,132

0.366

0.030

0.396

1,266

0.396

-

0.396

X - Y1.3

0.398 0.398 52,788 7,266

X -Y2.1

0.221 0.366

Y1.3 -Y2.1 0.396 0.075

26,952

R

0.158
0.161

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan tabel 3.25 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek konatif sikap hidup
sehat adalah 52,788 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,398
(signifikan), dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kampanye
kesehatan lingkungan terhadap aspek konatif dari sikap hidup
terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Selanjutnya pada tabel di atas
juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama kampanye kesehatan
lingkungan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat pribadi adalah 26,952 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama kampanye kesehatan
lingkungan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Kemudian berdasarkan hasil
uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk variabel kampanye
kesehatan lingkungan = 6,132 ( signifikan) dan thitung variabel aspek
konatif dari sikap hidup sehat = 1,266 (tidak signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,366 (signifikan) dan 0,075 (signifikan).
Berdasarkan tabel 3,25 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut
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 1= 0,917

Y1.3
y1.0 = 0,075

x.1 = 0,398

Y2.1

X
x.2 = 0,366

e2= 0,917

Gambar 3.13 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X berpengaruh langsung terhadap Y2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh
tidak langsung (melalui aspek konatif sikap hidup sehat) kampanye
kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup sehat pada pribadi
adalah 0,030. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung ini
ternyata lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada
pengaruh tidak langsung (melalui aspek konatif dari sikap hidup
sehat) terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Dengan demikian
aspek konatif dari sikap hidup sehat responden tidak menjadi faktor
perantara atau tidak memunculkan pengaruh tidak langsung
munculnya perilaku hidup sehat pribadi responden.
Temuan ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa aspek
konatif (dari sikap hidup sehat) tidak menjadi perantara atau
pengaruh tidak langsung pada perilaku hidup sehat yang muncul.
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Asumsi yang timbul adalah, perilaku individu (pribadi) dapat muncul
dengan tidak disertai aspek konatif sikap yang mendasarinya. Hal ini
menyerupai faktor intention to perform bahavior dalam Integrated
Behavior Model dari Karen Glanz (Glanz, 2008:77) dimana niatan
perilaku muncul menjadi perilaku tidak hanya dari pengaruh sikap
namun terdapat faktor-faktor terintegrasi yang melengkapinya,
yakni kebiasaan (under habituation control), kendala dari lingkungan
(environmental constrain), perilaku yang menonjol (salience of the
behavior) serta pengetahuan dan keahlian untuk menampilkan
perilaku (knowledge and skill to perform the behavior). Mengacu pada
model ini, temuan pada analisis di atas telah membuktikan bahwa
behavior perform tidak banyak ditentukan oleh komponen konatif
dari sikap hiudp sehat. Dengan demikian, terdapat banyak faktor lain
yang dapat menjadi pengaruh tidak langsung (selain aspek konatif
dari sikap hidup sehat) untuk menampilkan perilaku hidup sehat
responden.
3.2.13 Pengaruh
Tidak
Langsung
Kampanye
Kesehatan
Lingkungan (Melalui Aspek Konatif dari Sikap) Terhadap
Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Rangkuman hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung
kampanye kesehatan (melalui aspek konatif dari sikap hidup sehat)
terhadap perilaku hidup sehat responden dalam lingkup lingkungan,
ditampilkan dalam Tabel 3.26 berikut ini:
Tabel 3.26 Pengaruh Tidak Langsung Kampanye Kesehatan
Lingkungan (Melalui Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat)
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel
X - Y1.3

r

Fhit

thit

X -Y2.2

0.224 0.427
0.448 0.055

35,742
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R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

7,337

0.427

0.022

0.449

0,938

0.448

-

0.448

0.398 0.398 52,788 7,266

Y1.3 -Y2.2

76

2

Pengaruh

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

0.158
0.203

Keterangan:
X : Kampanye kesehatan lingkungan;
Y1.2 : Aspek konatif sikap hidup sehat :
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan tabel 3.26 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek konatif dari sikap
hidup sehat lingkungan adalah 52,788 (signifikan) dan koefisien jalur
= 0,398 (signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada
pengaruh kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek dari
aspek sikap hidup terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan aspek konatif
dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat lingkungan
adalah 35,742 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara
bersama-sama kampanye kesehatan lingkungan dan aspek konatif
dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat
lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk
variabel kampanye kesehatan lingkungan = 7,337 ( signifikan) dan
thitung variabel aspek konatif dari sikap hidup sehat = 0,938 (tidak
signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing-masing adalah 0,427 (signifikan) dan 0,055
(signifikan). Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan diagram sebagai
berikut:
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 1= 0,917

Y1.3

x.1 = 0,398

X

x.2 = 0,427

y1.0 = 0,055

Y2.2

2= 0,893

Gambar 4.15 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kampanye Kesehatan
Lingkungan dan Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X berpengaruh langsung terhadap Y2
X : Kampanye kesehatan lingkungan
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Untuk pengaruh tidak langsung kampanye kesehatan
lingkungan terhadap perilaku hidup sehat lingkungan (melalui aspek
konatif sikap hidup sehat) menunjukkan hasil analisis jalur yang
besarnya koefisien jalur 0,022. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak
langsung ini ternyata lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat
disimpulkan tidak ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek
konatif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Dengan demikian kampanye kesehatan lingkungan tidak memberi
pengaruh tidak langsung (melalui sikap konatif hidup sehat)
terhadap perubahan perilaku hidup untuk lingkup kolektif atau
lingkungan sosial. Hasil ini menunjukkan kecenderungan yang sama
yakni tidak ada pengaruh tidak langsung aspek konatif sikap pada
perilaku, pada perilaku pribadi, juga pada perilaku lingkungan
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Berdasarakan hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung
komponen atau aspek-aspek sikap (kognitif, afektif, konatif)
terhadap perilaku, terdapat kecenderungan antara ketiganya tidak
seiring sejalan. Salah satu komponen dapat memberi kontribusi
menjadi faktor perantara, sedangkan komponen lain tidak
sertamerta mengikutinya menjadi faktor perantara. Hal ini terlihat
dari peran masing-masing komponen atau aspek-aspek sikap hidup
sehat (kognitif, afektif, dan konatif) dalam hal pengaruh tidak
langsung terhadap perilaku hidup sehat. Dapat disimpulkan bahwa
aspek kognitifsikap memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan
perubahan perilaku hidup sehat, kemudian aspek afektifsikap hidup
sehat turut berpengaruh walapun tidak sebesar aspek kognitif.
Aspek konatif sikap tidak menjadi perantara kampanye
kesehatan lingkungan dalam mempengaruhi perubahan perilaku
hidup sehat. Hal ini dapat terlihat besarnya koefisien jalur yaitu
pengaruh tidak langsung dari aspek afektif sikap
=0,087 yang bernilai signifikan dimana lebih besar dari 0.05.
Sedangkan aspek kognitif sikap hidup sehat menunjukkan angka
=0,073 juga lebih besar dari 0.05 sementara itu aspek konatif
lebih kecil dari 0.05 sebagai patokan koefisien
sebesar
pengaruh.
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BAB 4
Kredibilitas Komunikator

4.1 Kredibilitas Komunikator dan Aspek Kognitif Sikap Hidup
Berdasarkan tabel 4.1 berikut, diperoleh gambaran bahwa
terdapat pengaruh kredibilitas komunikator terhadap aspek kognitif
dari sikap hidup terhadap perilaku hidup sehat. Pada bab
sebelumnya juga diperoleh pengaruh bersama-sama tentang
kredibilitas komunikator dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat.Dengan begitu, berarti secara
bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek kognitif dari
sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator = 8,007 (signifikan) dan thitung
variabel aspek kognitif dari sikap hidup sehat = 4,064 (signifikan).
Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini
masing-masing adalah 0,458 (signifikan) dan 0,206 (signifikan).
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Tabel 4.1 Pengaruh Kredibilitas Komunikator Dalam Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Aspek Kognitif Sikap
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel
X1 - Y11

2

Pengaruh
R

Fhit

Thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

8,007

0.458

0.087

0.545

4,064

0.400

-

0.400

0.424 0.424 58,162 7,626

X -Y2

0.545 0.458

Y1.1 -Y2

0.400 0.206

64,918

R

0.180
0.332

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat.
Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien
path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,910

Y1.1

y1.0 = 0,206

x.1 = 0,424
X1

Y2

2= 0,826

x.2 = 0,458

Gambar 4.1 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
Terhadap Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
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Kredibilitas komunikator ternyata memiliki pengaruh terhadap
aspek kognitif sikap hidup sehat. Hal ini didasarkan pada hasil
koefisien jalur 0,424 yang jauh lebih besar dari 0,05 sehingga
dikatakan berpengaruh karena koefisiennya signifikan. Hasil ini
menunjukkan bahwa komponen kognitif memperoleh pengaruh dari
kredibilitas komunikator menguatkan anggapan bahwa dalam
mengubah sikap diperlukan source of credibilty, sebagaimana
disebutkan dalam penelitian Carl Hovland dan kelompok Yale Study
(1953) yang mengungkapkan bahwa sumber yang kredibel mampu
mengubah sikap lebih baik, ketimbang komunikator yang kurang
kredibel. Dalam konteks hasil penelitian ini, kredibilitas komunikator
mampu mempengaruhi aspek kognitif pada responden, implikasinya
adalah proses persuasi yang terjadi akan lebih mudah dikenali,
dipersepsi dan dipahami oleh responden. Kondisi awal ini akan
mendukung proses persuasi pada tahapan selanjutnya dalam hal
mengubah sikap khalayak.
Komunikator dalam kampanye yang dijalankan oleh Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung dinilai mempunyai kredibilitas
oleh responden, hal ini terobservasi di lapangan dari tanggapan yang
mereka berikan. Tanggapan atas iklan yang disebarkan melalui surat
kabar, tertera Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai pihak
pembuat iklan. Hal ini ditanggapi oleh responden bahwa pihak
pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota, adalah bagian yang
memang berwenang menyampaikan infromasi kesehatan kepada
masyarakat. Dapat disampaikan bahwa penilaian terhadap Dinas
Kesehatan Kota adalah lembaga resmi yang berwenang,
menunjukkan tingginya kredibilitas komunikator dalam iklan media
massa. Penilaian seperti ini turut mendukung kredibilitas
komunikator pada saat penyampaian kampanye tidak bermedia
berupa wawancara dan kunjungan ke rumah kader. Kondisi ini juga
terlihat pada diskusi dan ceramah, dimana juru bicara adalah
petugas Dinas Kesehatan Kota yang berseragam resmi, sejalan
dengan penilaian sebelumnya bahwa komunikator adalah lembaga
resmi yang berwenang menginformasikan masalah kesehatan
kepada masyarakat. Penilaian-penilaian tersebut menjadi gambaran
bahwa Dinas Kesehatan Kota dapat menjalankan perannya sebagai
komunikator yang memiliki kredibilitas.
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4.2 Kredibilitas Komunikator dan Aspek Afektif Sikap Hidup
Untuk hasil analisis jalur kredibilitas komunikator (subvaribel
X1) terhadap aspek afektif (subvaribel Y1.1)disajikan pada di bawah ini:
Tabel 4.2 Pengaruh Kredibilitas Komunikator Dalam Kampanye
Kesehanatn Lingkungan Terhadap Aspek Afektif Sikap
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R

Fhit

X1 - Y1.2

0.411

0.411 57,072 7,555

X1 -Y2

0.526 0.447

Y1.1 Y2

0.375 0.192

62,038

Thit

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

8,193

0.447

0.079

0.526

3,514

0.375

-

0.375

0.169
0.307

Keterangan:
X : Kredibilitas komunikator;
Y1.2 : Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan table 4.2 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek afektif dari sikap hidup
sehat adalah 57,072 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,411
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek afektif dari sikap hidup
terhadap perilaku hidup sehat. Pada tabel di atas juga ditunjukkan
nilai Fhitung pengaruh bersama-sama kredibilitas komunikator dan
aspek afektif dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat
adalah 63,308 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara
bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek afektif dari sikap
hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian
berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk
variabel kampanye kesehatan lingkungan = 8,193 (signifikan) dan
thitung variabel aspek afektif dari sikap hidup sehat = 3,514 (signifikan).
Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini
masing-masing adalah 0,447 (signifikan) dan 0,192 (signifikan).
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Berdasarkan table 4.2 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,912

1.2

x.1 = 0,411

y1.0 = 0,192

 2= 0,832
1

x.2 = 0,447

2

Gambar 4.2 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilias Komunikator
Terhadap Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X berpengaruh langsung terhadap Y2
X : Kredibilitas komunikator
Y1.2 : Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Selain berpengaruh terhadap aspek kognitif sikap hidup sehat,
ternyata kredibilitas komunikator juga berpengaruh terhadap aspek
afektif sikap hidup sehat. Hal ini didasarkan pada hasil analisis jalur
diperoleh besarnya koefisien jalur 0,411. Nilai koefisien jalur ini lebih
besar dari 0,05. Ini berati kredibilitas komunikator memberi
pengaruh untuk pada evaluasi, emosi, perasaan dan penilaian
responden. Angka signifikan menunjukkan bahwa pengaruh cukup
besar bagi aspek afektif responden.
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Komunikator yang dinilai kredibel oleh responden mampu
memberikan pengaruh pada afeksi responden. Komunikator
menyampaikan pesan persuasi dalam sebuah kondisi dimana ia (atau
institusinya) memiliki kredibilitas di mata responden dan kondisi ini
merupakan hal yang potensial dalam mengubah komponen afkesi
sikap ke arah positif. Komponen afektif dapat dikatakan bagian
penting dari sikap. Affective component adalah perasaan seseorang
yang berkaitan dengan sikap; terdiri dari emosi dan perasaan
seseorang terhadap suatu stimulus, khususnya evaluasi positif
negatif (Taylor, 2009:166). Dikatakan lebih jauh bahwa sikap
cenderung kompleks secara kognitif, tetapi relatif sederahana
secara evaluatif. Komponen evaluatif melingkupi emosi, perasaan
dan penilaian. Beberapa ahli menyampaikan bahwa sikap adalah
struktur afektif, yang berarti aspek emosional dan penilaian adalah
hal yang utama dalam sikap.
Pengaruh pada aspek afektif sikap adalah temuan penting saat
meneltitiefek persuasi terhadap sikap responden, karena komponen
afektif dapat dianggap sebagai komponen terpenting dari sikap.
Bahkan Rakhmat dalam bukunya cenderung memandang sikap dari
komponen afektifnya saja (Rakhmat, 1989:40). Namun dengan tidak
mengabaikan komponen-komponen sikap yang lain, penelitian ini
membuktikan adanya pengaruh signifikan kredibilitas komunikator
dalam kampanye terhadap aspek afektif dari sikap. Temuan ini dapat
menjadi pembuktian bahwa kampanye kesehatan mampu
mempersuasi atau mempengaruhi sikap hidup sehat responden.
4.3 Pengaruh

Kredibilitas

Komunikator

Dalam

Kampanye

Kesehatan Lingkungan Terhadap Aspek Konatif Sikap Hidup
Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Melengkapi ketiga komponen sikap, pada analisis selanjutnya
dikemukakan hasil analisis pengaruh langsung kredibilitas
komunikator dalam kampanye kesehatan lingkungan terhadap aspek
konatif dari sikap responden, sebagaimana tertera pada tabel 4.3 di
bawah ini.
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Tabel 4.3 Pengaruh Kredibilitas Komunikator Dalam Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Aspek Konatif Sikap
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel
X1 - Y1.3

r

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

9,108

0.485

0.041

0.526

2,375

0.284

-

0.284

0.325 0.325 33,218 5,764

X1 -Y2

0.526 0.485

Y1.3 - Y2

0.284 0.126

57,404

R

0.106
0.291

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 4.3 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup
sehat adalah 57,072 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,325
(signifikan). Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kredibilitas
komunikator melalui aspek konatif dari sikap hidup terhadap
perilaku hidup sehat. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh
Fhitung pengaruh bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek
konatif dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat adalah
57,404 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamasama kredibilitas komunikator dan aspek konatif dari sikap hidup
sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian
berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator= 9,108 (signifikan) dan thitung
variabel aspek konatif dari sikap hidup sehat = 2,375 (signifikan).
Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel
tersebut adalah 0,485 (signifikan) dan 0,126 (signifikan).
Berdasarkan tabel 4.3 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
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 1= 0,946

Y1.3
y1.0 = 0,126

x.1 = 0,325

Y2

X1

 2= 0,842

x.2 = 0,485

Gambar 4.3 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
Terhadap Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Dari analisis diperoleh nilai koefisien jalur pengaruh langsung
kredibilitas komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup
sehat 0,325 yang berarti lebih besar dari 0,05. Ini berarti ada
pengaruh signifikan pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
aspek konatif sikap hidup sehat. Dalam perspektif psikologi,
komponen konatif sebagai kecenderungan untuk berperilaku
merupakan komponen sikap yang terbentuk atau dalam ranah sikap
yang terangkai dengan penilaian atau aspek afektif. Walgito (1991)
menyebutkan komponen konatif sebagai komponen yang
berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap obyek
sikap. Komponen ini menunjukan intensitas sikap, yaitu
menunjukkan besar kecilnya kecenderungan
bertindak atau
berperilaku seseorang terhadap obyek sikap (Walgito, 1991:110).
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Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa aspek konatif
sebagai komponen sikap memiliki konsistensi yang sama pada
perubahan sikap yang terjadi. Hal ini sejalan dengan konsepsi
skematik sikap dari Hovland dan Rosenberg (1960 dalam Azwar
2010:7). Dikatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu obyek
selalu berperanan sebagai perantara antara responnya dan obyek
yang bersangkutan. Respons diklasifikasikan dalam tiga macam,
yakni respons kognitif (respons perseptual dan pernyataan
mengenai apa yang diyakini), respons afektif (respons syaraf
simpatetik atau pernyataan afeksi), serta respons perilaku atau
konatif (respons berupa tindakan dan pernyataan mengenai
perilaku). Masing-masing klasifikasi respons ini berhubungan
dengan ketiga komponen sikapnya (Azwar, 2010:7).

(Sumber : Azwar, 2010:8)
Gambar 4.4 Konsepsi Skematik Rosenberg & Hovland
Rosenberg dan Hovland mengemukakan relevansi sikap dan
perilaku; tetap dengan konsepsi respon atas obyek sikap, Rosenberg
dan Hovland menyatakan bahwa inferensi atau penyimpulan
mengenai sikap bahwa harus didasarkan fenomena yang dapat
diamati atau diukur. Fenomena ini berupa respons terhadap obyek
sikap dalam berbagai bentuk. Konsepsi tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 4.4 Respons yang Digunakan untuk Penyimpulan Sikap
(diadaptasi dari Rosenberg & Hovland, 1960)
Tipe
Respon

Verbal

NonVerbal

Kategori Respons
Kognitif
Pernyataan
Keyakinan
Mengenai Obyek
Sikap

Afektif

Konatif

Pernyataan
Perasaan
Pernyataan Intensi
Terhadap Obyek Perilaku
Sikap

Reaksi
Reaksi Fisiologis Perilaku Tampak
Perseptual
Terhadap Obyek Sehubungan Dengan
Terhadap Obyek
Sikap
Obyek Sikap
Sikap

(Sumber: Azwar,2010:21)
Dari konsepsi pada tabel 4.4 tersebut dapat dilihat bahwa
komponen konatif pada sikap dapat dikatakan memiliki karakteristik
yang lebih tampak (pada perilaku yang akan timbul) dibandingkan
komponen sikap yang lain (yang berupa pemahaman atau persepsi
dan penilaian atau perasaan/emosi). Respons konatif lebih berupa
action atau intensinya yang relatif dapat teramati, dibandingkan
dengan respons kognitif dan afektif yang lebih bersifat dalam diri.
Jika data penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh
kredibilitas komunikator dalam kampanye kesehatan lingkungan
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terhadap sikap hidup sehat
responden, maka komponen konatif turut dipengaruhi. Perihal
kecenderungan sebagaimana dimaksud sebagai komponen konatif
dari sikap, dapat disimak dari jawaban responden atas item- item
pertanyaan angket berikut ini:
Ibu akan melakukan atau mempraktekkan cara-cara
membersihkan lingkungan yang bersih dan sehat
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Tabel 4.5 Jawaban Angket No. 53
Frequency Percent
Valid Sangat setuju
Setuju
Tidak pasti /
tidak tahu
Tidak setuju
Sangat tidak
setuju
Total

Valid
Cumulative
Percent
Percent
31.4
31.4
34.6
66.1

89
98

31.4
34.6

19

6.7

6.7

72.8

67

23.7

23.7

96.5

10

3.5

3.5

100.0

283

100.0

100.0

Lingkungan yang tidak bersih dapat menimbulkan berbagai
penyakit, karenanya Ibu akan berusaha mencegahnya dengan
menjaga kebersihan lingkungan.
Tabel 4.6 Jawaban Angket No. 54
Frequency Percent
Valid Sangat setuju
Setuju
Tidak pasti /
tidak tahu
Tidak setuju
Sangat tidak
setuju
Total

Valid
Cumulative
Percent
Percent
20.8
20.8
44.2
65.0

59
125

20.8
44.2

25

8.8

8.8

73.9

67

23.7

23.7

97.5

7

2.5

2.5

100.0

283

100.0

100.0

Kecenderungan untuk melakukan perilaku hidup sehat secara
kumulatif
mencapai
72,8%
untuk
item
kecenderungan
mempraktekan kegiatan membersihkan lingkungan dan kumulatif
73,9% untuk item intensi atau kecenderungan menjaga kebersihan
lingkungan. Temuan-temuan tersebut menguatkan hasil analisis
bahwa aspek konatif dari sikap memberi kontribusi bagi perubahan
sikap yang dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator dalam
menjalankan persuasi atau kampanye kesehatan lingkungan.
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Berdasarkan ketiga hasil analisis tehadap ketiga komponen
sikap, dapat disimpulkan bahwa ketiganya mempunyai pengaruh
tidak langsung pada perilaku hidup sehat para responden. Apabila
dikategorikan berurutan maka kredibilitas komunikator memberi
pengaruh pada sikap hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu yang
dapat ditunjukan dengan angka signifikan pada ketiga komponen
sikap yang diteliti. Jika ditinjau dari masing-masing aspek, maka
kredibilitas komunikator lebih cenderung mempengaruhi aspek
kognitif dari sikap hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu yang
diteliti, bila dibandingkan dengan aspek afektif dan aspek konatif
sikap hidup sehat. Hal ini ditunjukkan besarnya nilai koefisien jalur
yaitu pengaruh kredibilitas komunikator dalam kampanye kesehatan
dari Dinas kesehatan Kota Bandar Lampung terhadap aspek kognitif
dari sikap hidup sehat ( =0,424), adapun terhadap aspek afektif
dari sikap hidup sehat di urutan kedua (

=0,414), serta aspek

konatif dari sikap hidup sehat berada di bawahnya ( = 0,325).
4.4 Pengaruh Kredibilitas Komunikator terhadap Perilaku Hidup
Sehat
Hipotesis kedua pada subhipotesis adalah ada pengaruh
kredibilitas komunikator dalam kampanye kesehatan lingkungan
terhadap perilaku hidup sehat Ibu-ibu anggota Posyandu. Secara
konseptual dapat digambarkan ada pengaruh antara kredibilitas
komunikator (X1) terhadap perilaku hidup sehat (Y2). Rangkuman
hasil analisis jalur untuk pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel
4.7 berikut:
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Tabel 4.7 Pengaruh Langsung Kredibilitas Komunikator Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

r

Fhit

X1 - Y 1

0.482

0.482 85,063 9,223

X1 -Y2

0.526

0.407

Y1 -Y2

0.443

0.248

66,957

thit

Langsung

R

Tidak
Total
Langsung

-

-

-

7,246

0.407

0.120

0.527

4,412

0.443

-

0.443

0.232
0.324

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1 : Sikap hidup sehat ;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap sikap hidup sehat adalah 85,063
(signifikan) dan koefisien jalur = 0,482 (signifikan), dengan demikian
dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
sikap hidup terhadap perilaku hidup sehat. Selanjutnya pada tabel
di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama kredibilitas
komunikator dan sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat
adalah 66,957 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara
bersama-sama kredibilitas komunikator dan sikap hidup sehat
berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Kemudian berdasarkan
hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk variabel kredibilitas
komunikator = 7,247 ( signifikan) dan thitung variabel sikap hidup sehat
= 4,412 (signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur
kedua variabel ini masing-masing adalah 0,407(signifikan) dan 0,248
(signifikan).
Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien
path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
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1= 0,876

x.1 = 0,482
X1

Y1

y1.0 = 443

Y2

x.2 = 0,407

 2= 0,822

Gambar 4.5 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota
Posyandu
Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Koefisien jalur pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat adalah 0,407 dan lebih besar dari 0,05
(signifikan). Hal ini berarti kredibilitas komunikator berpengaruh
langsung terhadap perilaku hidup sehat. Hasil temuan ini
merupakan hal penting mengenai faktor kredibilitas komunikator
dalam kegiatan persuasi, dimana kredibiltas komunikator terbukti
memberi pengaruh langsung pada perilaku responden. Bahwa
perubahan perilaku hidup sehat responden dipengaruhi oleh
kredibilitas komunikator. Hasil ini memperluas wawasan penelitian
psikologi sosial dimana kredibilitas sumber tetap menjadi faktor
penting dalam persuasi.
Point potensial yang mendukung keberhasilan komunikator
meraih kredibilitas adalah dalam menjalankan strategi kampanye
kunjungan ke rumah dan wawancara pada kader Posyandu.
Berdasarkan temuan di lapangan, responden menyukai wawancara
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dan kunjungan juru kampanye ke rumah. Umumnya pada saat
komunikasi berlangsung dalam kesempatan kunjungan tersebut,
petugas Dinas Kesehatan dianggap sebagai “narasumber” yang
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keluhan-keluhan
kesehatan dalam keseharian. Pada saat itu, selain proses penyuluhan
dan persuasi, dapat terjadi proses komunikasi yang lebih kompleks.
Dalam pengertian tidak hanya mengkomunikasikan pesan
kampanye, namun membahas berbagai hal. Terdapat kemungkinan
untuk menyampaikan keluhan-keluhan kesehatan lingkungan.
Situasi curah pendapat seperti itu membentuk kedekatan sekaligus
membangun kredibilitas sang juru kampanye di mata responden.
4.5 Pengaruh

Kredibilitas

Komunikator

dalam

Kampanye

Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi
Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Tabel 4.8 berikut ini adalah rangkuman hasil jalur pengaruh
langsung dan tidak langung pada perilaku hidup sehat pribadi
responden.
Tabel 4.8 Pengaruh Langsung Kredibilitas Komunikator Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R

X1 - Y 1

0.482

0.482

X1 -Y2.1

0.526

0.314

Y1 -Y2.1

0.443

0.114

Fhit

thit

85,063
24,003

Langsung

Tidak
Langsung

Total

9,223

-

-

-

4,983

0.314

0.055

0.369

1,816

0.443

-

0.443

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1 : Sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat Pribadi;
Y2 : Perilaku hidup sehat
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0.232
0.146

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap sikap hidup sehat adalah 85,063
(signifikan) dan koefisien jalur = 0,482 (signifikan),dengan demikian
dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
sikap hidup sehat. Pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama kredibilitas komunikator dan sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah 24,003 (signifikan). Hal
ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kredibilitas
komunikator dan sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat pribadi. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh
nilai thitung untuk variable kredibilitas komunikator = 4,983
(signifikan) dan thitung variabel perilaku hidup sehat pribadi = 1, 816
(tidak signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur
kedua variabel ini masing-masing adalah 0,314 (signifikan) dan 0,114
(signifikan).
Berdasarkan hasil analisis jalur seperti terlihat pada di atas,
maka dapat dideskripsikan melalui diagram seperti tersaji pada
gambar berikut ini:
1= 0,876

x.1 = 0,482

Y1

y1.0 = 0,114

X1

Y2.1

 2= 0,924

x.2 = 0,314

Gambar 4.6 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Ket:
1) X1 berpengaruh langsung terhadap Y1
2) X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
3) X1 berpengaruh lagnsung terhadap Y2.1
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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Koefisien jalur pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat pribadi adalah 0,314 dan lebih besar dari 0,05
(signifikan). Hal ini berarti kredibilitas komunikator berpengaruh
langsung terhadap perilaku pribadi hidup sehat responden. Hasil ini
menguatkan temuan sebelumnya bahwa kredibilitas yang dimiliki
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung (termasuk para juru
kampanye) memberi pengaruh cukup signifikan pada perilaku
responden. Dalam kaitannya sebagai perilaku pribadi, juga terbukti
memberi pengaruh dengan koefisien cukup signifikan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kredibilitas yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung telah menjadi fokus perhatian pada
perancangan strategi. Hal yang menonjol adalah penetapan juru
kampanye dari pegawai Dinas Kesehatan Kota yang telah diberi
penyuluhan atau pembekalan sebelumnya. Juga dengan membangun
kedekatan komunikator (juru kampanye) pada responden dalam
komunikasi tidak bermedia seperti wawancara dan kunjungan ke
rumah.
Kredibiltas yang diperoleh dari cara-cara tersebut membentuk
kedekatan dan karenanya timbul keterpercayaan, amanah atau
dapat dipercaya (truthwortiness). Selain keahlian, adalah penting
bahwa komunikator itu dianggap orang yang dapat dipercaya
(Taylor, 2009:183). Faktor keterpercayaan mungkin merupakan
faktor yang paling penting dalam kredibilitas sumber. Seorang
sumber yang dianggap tidak jujur atau tidak memiliki integritas
pribadi akan kehilangan kepercayaan dari khalayaknya meskipun ia
menyampaikan pesannya dengan tenang, atau ia dikenal sebagai
orang yang sangat berkuasa atau orang yang ahli tentang topik yang
dibicarakannya (Venus, 2004:60).
4.6 Pengaruh

Kredibilitas

Komunikator

dalam

Kampanye

Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Berikut ini adalah rangkuman hasil jalur pengaruh langsung
kredibilitas komunikator pada kampanye kesehatan lingkungan pada
perilaku hidup sehat dalam lingkup lingkungan. Hasil analisis jalur
dirangkum dalam tabel 4.9 berikut ini
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Tabel 4.9 Pengaruh Langsung Kredibilitas Komunikator Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
R

Fhit

thit

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

5,416

0.322

0.118

0.440

4,101

0.399

-

0.399

X1 - Y 1

0.482 0.482 85,063 9,223

X1 -Y2.2

0.440 0.322

Y1 -Y2.2

0.399 0.244

44,007

0.232

0.239

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1 : Sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap sikap hidup sehat adalah 85,063
(signifikan) dan koefisien jalur = 0,482 (signifikan), dengan demikian
dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
sikap hidup sehat. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh
Fhitung pengaruh bersama-sama kredibilitas komunikator dan sikap
hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat lingkungan adalah
44,007 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamasama kredibilitas komunikator dan sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan. Kemudian berdasarkan
hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk variabel kredibilitas
komunikator = 5,416 ( signifikan) dan thitung variabel perilaku hidup
sehat lingkungan = 4,106 (tidak signifikan). Pada tabel di ats
diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing-masing
adalah 0,322 (signifikan) dan 0,244 (signifikan). Berdasarkan hasil
analisis jalur seperti terlihat pada Tabel 4.9 maka dapat
dideskripsikan melalui diagram berikut:
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1= 0,876

Y1
x.1 = 0,482
X1

y1.0 = 0,244

x.2 = 0,322

Y2.2

 2= 0,872

Gambar 4.7 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X1 berpengaruh lagnsung terhadap Y2.2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Koefisien jalur pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat adalah 0,322 dan lebih besar dari 0,05
(signifikan). Hal ini berarti kredibilitas komunikator dalam kampanye
kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung,
berpengaruh langsung terhadap perilaku hidup sehat lingkungan
para responden.
Sebagaimana terjadi pada pengaruh perilaku pribadi, trend ini
juga terjadi pada perilaku lingkungan. Layak diduga bahwa hal ini
dipengaruhi oleh faktor homogenitas identitas responden yang
menjadi kelompok referensi bagi mereka saat berinteraksi sosial.
Jika melihat karakteristik responden, asumsi tersebut didasari
bahwa responden cenderung memiliki beberapa ciri identidas atau
karakeristik yang sama (wanita, ibu tumah tangga, kader Posyandu).
Kesamaan ini dapat menjadi semacam kelompok referensi bagi ibu-
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ibu sedangkan kelompok referensi (reference groups) dapat
mempengaruhi sikap seseorang. Sebagaimana disebutkan Taylor
(2009): Kita juga cenderung mau dibujuk jika sebuah pendapat
diadopsi oleh sekelompok orang yang kita sukai atau dimana kita
menjadi anggotanya (Taylor, 2009:184). Hal ini mengindikasikan
bahwa responden sebagai komunikan yang memiliki kesamaan
referensi dapat terpengaruh perilakunya, baik perilaku secara
pribadi maupun perilaku secara kelompok atau lingkungannya.
Dari hasil analisis terhadap kedua aspek pengaruh langsung
pada perilaku, dapat disimpulkan bahwa kredibilitas komunikator
memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku hidup sehat
-ibu anggota Posyandu.
4.7 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Kognitif
Sikap) Terhadap Perilaku

Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota

Posyandu
Hasil analisis per jalur atas subvariabel kredibilitas
komunikator dan pengaruh tidak langsung melalui aspek kognitif
sikap terhadap perilaku responden, dirangkum pada tabel 4.10
berikut ini
Tabel 4.10 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Kognitif Sikap) Dalam Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R

X1 - Y11

0.424 0.424

X -Y2

0.545 0.458

Y1.1 -Y2

0.400 0.206

Fhit

thit

58,162
64,918

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

7,626

-

-

-

8,007

0.458

0.087

0.545

4,064

0.400

-

0.400
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0.180
0.332
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Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat.
Pada tabel 4.10 di atas diperoleh Fhitung pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat adalah
58,162 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,424 (signifikan), dengan
demikian dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas komunikator
terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat. Selanjutnya pada
tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
kredibilitas komunikator danaspek kognitif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat adalah 64,918 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama kredibilitas komunikator
dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap
perilaku hidup sehat. Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t)
diperoleh nilai thitung untuk variable kredibilitas komunikator = 8,007
(signifikan) dan thitung variabel aspek kognitif dari sikap hidup sehat =
4,064 (signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur
kedua variabel ini masing-masing adalah 0,206 (signifikan) dan 0,
458 (signifikan).
Berdasarkan tabel 4.10 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan diagram model sebagai
berikut:
 1= 0,906

Y1.1
y1.0 = 0,458

x.1 = 0,424

X1

Y2

2= 0,817

x.2 = 0,206

Gambar 4.8. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
Melalui Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat Terhadap
Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
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Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup
Y2 : Perilaku hidup sehat
Pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat adalah pengaruh kredibilitas komunikator
terhadap perilaku hidup sehat melalui aspek kognitif sikap hidup
sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien
jalur pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator (melalui
aspek kognitif sikap) terhadap perilaku hidup sehat adalah 0.087. Hal
ini dapat menggambarkan bahwa kredibilitas komunikator memiliki
pengaruh tidak langsung terhadap perilaku hidup sehat, karena
besarnya koefisien jalur > 0,05.
Pengertian pengaruh tidak langsung adalah pengaruh
perantara yang dapat menjadi faktor pendukung ataupun faktor
penghambat munculnya pengaruh pada perilaku hidup sehat. Dalam
konteks analisis jalur untuk aspek kognitif sikap hidup sehat
responden, pengaruh tidak langsung ini dapat mendukung pengaruh
pada perilaku hidup sehat. Dapat diduga bahwa perilaku turut
ditentukan oleh kognisi responden, hal mana secara positif
mendukung perubahan perilaku berupa health habituation dalam
keseharian, sebagai dampak akhir dari persuasi dalam kampanye
tersebut.
Pengaruh tidak langsung aspek kognitif (komponen sikap
hidup sehat) menunjukkan adanya kontribusi aspek kognisi dari
sikap, dalam pengaruh pada perilaku hidup sehat para responden.
Konsekuensinya, aspek kognisi (persepsi dan pengetahuan) perlu
mendapat perhatian dalam strategi kampanye, terutama saat
merancang unsur komunikator (juru kampanye maupun dalam iklan
media massa). Jika mengacu pada theory of planned behavior,
kesempatan untuk munculnya intention (niatan) menjadi perilaku
nyata turut dipengaruhi oleh norma-norma dan aspek-aspek
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konseptual, adalah suatu konsekuensi bagi para perancang
kampanye untuk lebih memperhatikan aspek kognisi. Temuan
penelitian ini membuktikan adanya kontribusi signifikan komponen
kognitif sikap terhadap munculnya perilaku hidp sehat responden.
Pembekalan pada para komunikator (juru kampanye) seyogyanya
lebih memperhatikan persepsi dan penilaian dalam mengolah isi
pesan dan menyampaikannya kepada khalayak.
4.8 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Kognitif
Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Pengaruhnya pada perilaku pribadi para kader Posyandu dapat
dilihat pada rangkuman hasil analisis jalur di bawah ini:
Tabel 4.11

Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(Melalui Sikap Kognitif Hidup Sehat) Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R

Fhit

X1 - Y1.1

0.424

0.424 58,162 7,626

X -Y2.1

0.396 0.308

Y11 -Y2.1

0.338

0.207

30,214

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

4,649

0.308

0.088

0.396

3,746

0.338

-

0.338

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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0.180
0.192

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek kognitif dari sikap hidup
sehat adalah 58,162 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,424
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek kognitif dari sikap hidup
terhadap perilaku hidup sehat. Juga diperoleh data Fhitung pengaruh
bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek kognitif sikap
hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat = 30,124 (signifikan).
Dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama kredibilitas
komunikator dan kognitif dari sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Kemudian berdasarkan hasil
uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk variabel kredibilitas
komunikator = 4,649 (signifikan) dan thitung variabel aspek konatif
dari sikap hidup sehat = 3,746 (signifikan). Selain itu, juga diperoleh
besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing-masing adalah
0,308 (signifikan) dan 0,207 (signifikan). Dari hasil besarnya koefisien
path pada Tabel 4.11 dapat digambarkan analisis jalur sebagai
berikut:
 1= 0,906

Y1.1
y1.0 = 0,308

x.1 = 0,424

X1

x.2 = 0,207

Y2.1

 2= 0,899

Gambar 4.9 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas komunikator
(melalui Aspek Kognitif Sikap) terhadap Perilaku Hidup
Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
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Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.1 : Sikap kognitif hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien
jalur pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator (melalui
aspek kognitif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat
pribadi adalah 0,088. Nilai ini jauh lebih besar dari 0,05 sehingga
dapat disimpulkan ada pengaruh tidak langsung kredibilitas
komunikator terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Sebagai faktor
perantara munculnya pengaruh perilaku, aspek kognitif dari sikap
ternyata memberi kontribusi dalam munculnya pengaruh perilaku
secara pribadi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kredibilitas
komunikator yang secara langsung dapat mempengaruhi perilaku
responden, ternyata mempunyai faktor perantara atau pengaruh
tidak langsung melalui sikap responden, dalam hal ini komponen
kognitif sikap. Asumsinya: Manakala aspek kognitif responden
memperoleh pengaruh positif dari variabel kredibilitas komunikator,
maka pengaruh positif tersebut dapat juga menjadi pengaruh positif
dalam perubahan perilaku yang diinginkan dari persuasi.
Kemampuan komunikator berbekal kredibilitas yang dimiliki perlu
mempertimbangkan aspek kognitif ini, mengingat goal dari persuasi
adalah perubahan sikap dan perilaku, sedangkan pada hasil analisis
menunjukkan aspek kognitif memberi kontribusi bagi keberhasilan
goal tersebut.
Dengan melihat peran potensial kognisi dalam mempengaruhi
perilaku responden, hal yang dapat dipetik dalam rangka
perancangan komunikasi adalah pengorganisasian pesan. Yakni
untuk lebih memprioritaskan isi pesan yang lebih menggugah
kognisi khalayak, ketimbang mengedepankan komponen afeksi
ataupun konasi khayalak. Komunikator yang memiliki kredibilitas
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akan lebih efektif melakukan persuasi, manakala bekal kredibilitas
itu ia kemas dalam penyampaian pesan-pesan yang menggugah
kognisi khalyak. Dengan pengungkapan argumen-argumen dan
perluasan wawasan pengetahuan serta penilaian tentang suatu
konsep, komunikator mengajak khalayak untuk mengembangkan
komponen kognitif mereka. Hal-hal seperti ini dapat menjadi
wacana dalam perancangan kampanye, dengan maksud
“mengedepankan” komponen kognisi untuk membangun sikap dan
perilaku positif sebagaimana yang diinginkan oleh komunikator.
4.9 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Kognitif
Sikap) Terhadap Perilaku

Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu

Anggota Posyandu
Sebelumnya telah diketahui bahwa aspek kognitif memberi
sumbangsih sebagai pengaruh tidak langsung dalam perubahan
perilaku responden secara pribadi. Tabel 4.12 berikut adalah
pengaruh tidak langsung dari aspek kognitif tersebut dalam lingkup
perilaku lingkungan.
Tabel 4.12 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Kognitif Sikap) dalam Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Lingkungan Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R

Fhit

X - Y1.1

0.424

0.424 58,162 7,626

X -Y2.2

0.448

0.391

Y11 -Y2.2

0.300 0.134

37,251

Thit

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

6,530

0.391

0.057

0.448

2,433

0.300

-

0.300
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0.180
0.216
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Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.1 : Aspek kognitif sikakp hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan tabel 4.12 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap kognitif dari aspek sikap hidup
sehat adalah 58,162 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,424
(signifikan), dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat. Selanjutnya pada tabel di atas juga
diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama kredibilitas komunikator
dan asepk kognitif dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup
sehat adalah 37,251 (signifikan). Dapat diartikan bahwa secara
bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek kognitif dari
sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat
lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator = 6,530 ( signifikan) dan thitung
variabel aspek kognitif dari sikap hidup sehat = 2,433 (signifikan).
Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini
masing-masing adalah 0,391 (signifikan) dan 0,134 (signifikan).
Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil besarnya koefisien
path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,906

Y1.1

x.1 = 0,424
X1

x.2 = 0,391

y1.0 = 0,134
Y2.2

 2= 0,885

Gambar 4.10 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
(melalui Aspek Kognitif Sikap) terhadap Perilaku Hidup
Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
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Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan adalah pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap perilaku hidup sehat lingkungan melalui
aspek kognitif sikap hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur
diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan adalah 0,057. Nilai koefisien jalur
pengaruh tidak langsung ini ternyata lebih besar 0,05 sehingga
dapat disimpulkan ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek
kognitif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan
responden. Hasil ini memiliki kecenderungan yang sama pada efek
perilaku di lingkup pribadi, dimana keduanya menunjukkan angka
koefisien signifikan.
Dari hasil analisis perilaku lingkungan ini, asumsi yang dapat
dibangun adalah: Aspek kognitif mempunyai posisi strategis dalam
persuasi manakala dikaitkan dengan kredibilitas komunikator. Baik
secara agregat perilaku, secara perilaku pribadi maupun dalam
perilaku di lingkup lingkungan, ternyata mempunyai kontribusi
sebagai pengaruh tidak langsung munculnya perubahan perilaku
pada responden jika dikaitkan dengan kredibilitas komunikator.
Berdasarkan
pengaruh
tidak
langsung
kredibilitas
komunikator (melalui aspek kognitif sikap hidup sehat) terhadap
perilaku hidup sehat pribadi dan lingkungan, maka terlihat bahwa
keduanya dapat menjadi faktor perantara munculnya perilaku.
Keduanya menunjukkan hasil koefisien signifikan. Jika dilihat lebih
jauh, aspek kognitif dari sikap hidup sehat lebih efektif menjadi
perantara perubahan perilaku hidup sehat pribadi dibandingkan
perubahan perilaku hidup sehat lingkungan. Dapat dilihat dari
besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung kredibilitas
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komunikator dalam kampanye kesehatan terhadap perilaku hidup

koefisien pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator dalam
kampanye kesehatan terhadap perilaku hidup sehat secara agregat
Jika dihubungkan dengan aspek kognitif sikap, dapat
disebutkan bahwa kampanye lebih mempengaruhi orang per orang
dibandingkan kepada responden sebagai kelompok individu atau
lingkup lingkungan. Jika menilik aspek kognitif adalah komponen
dari sikap yang berkaitan dengan persepsi, pemahaman dan
penilaian, dapat dikatakan kampanye kesehatan lingkungan mampu
membangun persepsi, pemahaman serta penilaian yang memadai
tentang kesehatan lingkungan kepada responden. Kemudian
daripadanya dapat diharapkan komponen kognisi dari sikap tersebut
akan “membekali” responden dalam mengubah perilakunya. Hal ini
menguatkan anggapan sebelumnya tentang peran potensial aspek
kognisi dalam menindaklanjuti obyek psikologi bagi seseorang.
Sebagaimana dikatakan Mar’at: Aspek kognisi merupakan aspek
penggerak perubahan karena informasi yang diterima menentukan
perasaan dan kemauan berbuat (Mar’at, 1982:22).
4.10 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Afektif
Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Analisis pada komponen sikap yang lain, yakni aspek afektif
sebagai pengaruh tidak langsung pada perilaku responden
sebagaimana dikemukakan pada table 4.13 berikut:
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Tabel 4.13 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Afektif Sikap) Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu
Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

r

X1- Y1.2

0.411

Fhit

0.411

X1-Y2

0.526 0.447

Y1.1 Y2

0.375 0.192

Thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

8,193

0.447

0.079

0.526

3,514

0.375

-

0.375

57,072 7,555
62,038

R

0.169
0.307

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 4.13 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek afektif dari sikap hidup
sehat adalah 58,162 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,411 (signifikan),
dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas komunikator terhadap
aspek afektif dari sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat.
Tabel di atas juga menunjukkan Fhitung pengaruh bersama-sama
kredibilitas komunikator dan aspek afektif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat adalah 62,038 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama kredibilitas komunikator
dan aspek afektif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap
perilaku hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator = 8,193 ( signifikan) dan thitung
variabel aspek afektif sikap hidup sehat = 3,514 (signifikan). Juga
diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing-masing
adalah 0,447 (signifikan) dan 0,192 (signifikan). Berdasarkan tabel di
atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan sebagai berikut:
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 1= 0,912

Y1.2
y1.0 = 0,192

x.1 = 0,411

X1

Y2

 2= 0,832

x.2 = 0,447

Gambar 4.11 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Afektif Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X berpengaruh langsung terhadap Y2
X : Kredibilitas komunikator
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien
jalur pengaruh tidak langsung (melalui aspek afektif sikap hidup
sehat) kredibilitas komunikator terhadap perilaku hidup sehat
adalah 0,073. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kredibilitas
komunikator memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku
hidup sehat, karena besarnya koefisien jalur melalui aspek afektif
besarnya >0,05. Hasil ini menguatkan uraian pada bagian-bagian
sebelumnya mengenai aspek afektif yang menjadi bagian penting
dari sikap. Bahwa pada hasil analisis ini menunjukkan pengaruh yang
signifikan jika dikaitkan dengan kredibilitas komunikator, maka hal
ini mengindikasikan bahwa variabel bebas (dalam konteks ini adalah
kredibilitas komunikator) mampu membentuk penilaian positif
(evaluatif) pada responden. Pada gilirannya kondisi afektif sikap
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tersebut memberi kontribusi (faktor perantara) dalam munculnya
pengaruh perilaku pada responden.
Sebagai pengaruh tidak langsung, hal-hal yang berkaitan
dengan komponen emosi dan evaluasi (komponen afeksi sikap)
dapat memberi kontribusi pada perubahan perilaku yang diinginkan
komunikator dari para ibu-ibu anggota Posyandu. Dalam hasil
analisis di atas adalah pengaruh pada perilaku secara agregat atau
secara umum pada responden. Hasil yang menunjukkan bahwa
aspek afektif sikap hidup sehat responden (apabila dikaitkan dengan
kredibilitas komunikator) akan memberi kontribusi pada goal
perubahan perilaku hidup sehat para responden. Dari asumsi
tersebut terdapat suatu konsekuensi bagi komunikator untuk
mempertahankan atau lebih menguatkan kredibilitasnya di dalam
proses kampanye, terlebih dengan “dukungan” dari afeksi responden
yang mendukung pula diraihnya goal berupa pengaruh atau
perubahan pada perilaku.
4.11. Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Afektif
Sikap) Terhadap Perilaku

Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu

Anggota Posyandu
Kajian pengaruh pada perilaku (secara agregat) dirangkai
dengan kajian pada perilaku pribadi dan pada perilaku lingkungan.
Berikut ini analisis pengaruh tidak langsung kredibilitas
komunikator dalam kampanye keehatan lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung, melalui komponen afektif sikap,
terhadap perilaku hidup sehat secara pribadi ibu-ibu anggota
Posyandu.
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Tabel 4.14 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Afektif Sikap) Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibuibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

r

X1- Y1.2

0.411

X1-Y2
Y1.1 Y2

R

Fhit

Thit

0.411

57,072

7,555

-

-

-

0.169

0.369 0.381
0.127 0.029

22,227

6,260
0,481

0.381
0.127

0.012
-

0.369
0.127

0.137

Langsung

Tidak
Total
Langsung

Keterangan:
X : Kredibilitas komunikator;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan table 4.14 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek afektif dari sikap hidup
sehat adalah 57,072 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,411
(signifikan), karenanya dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitungpengaruh
bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek afektif dari sikap
hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah 22,227
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kredibilitas komunikator dan aspek afektif dari sikap hidup sehat
berpengaruh terhadap perilaku hidup pribadi.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator = 62,60 (signifikan) dan thitung
variabel aspek afektif sikap hidup sehat = 0,481 (tidak signifikan).
Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini
masing-masing adalah 0,381 (signifikan) dan -0,029 (tidak signifikan
di angka minus). Berdasarkan tabel 4.14 di atas diperoleh hasil
besarnya koefisien path, sehingga dapat digambarkan jalur pengaruh
tidak langsung dari aspek afektif sikap terhadap perilaku sebagai
berikut.
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 1= 0,912

x.1 = 0,411

Y1.2

y1.0 = -0,029

X1

Y2.1

 2= 0,929

x.2 = 0,381

Gambar 4.12. Nilai
Koefisien
Jalur
Pengaruh
Kredibilitas
Komunikator (Melalui Aspek Afektif Sikap) Terhadap
Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota
Posyandu
Keterangan:
X berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X : Kredibilitas komunikator
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat pribadi adalah pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap perilaku hidup sehat pribadi, melalui aspek
afektif dari sikap hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur
diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung
kredibilitas komunikator terhadap perilaku hidup sehat pribadi
adalah 0,012. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung ini
ternyata lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada
pengaruh tidak langsung (melalui aspek afektif sikap hidup sehat)
terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Temuan tersebut
menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kecenderungankecenderungan tertentu yang bervariasi. Jika pada perilaku secara
agregat (secara umum) pada responden memberi pengaruh tidak
langsung pada perilaku hidup sehat, ternyata pada perilaku pribadi
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pengaruh tersebut tidak muncul. Hal ini mengindikasikan bahwa
afeksi responden (jika dikaitkan dengan krdibilitas komunikator)
tidaklah menjadi faktor perantara dalam mengubah perilaku
individu. Jika mengacu pada uraian pada bagian-bagian sebelumnya
mengenai kedekatan responden dengan juru kampanye (dalam
curah pendapat), patut diduga bahwa kondisi kedekatan tersebut
mendasari tidak munculnya faktor perantara. Asumsinya, kedekatan
yang merupakan faktor truth worthiness dalam source of credibility
menjadikan hal-hal emosional terhadap komunikator (afektif)
menjadi hal yang sudah biasa atau lumrah dalam pergaulan
responden dengan komunikator. Secara pribadi, aspek afektif
tersebut tidak mempengaruhi perilaku keseharian, karena “bobot”
perubahan perilaku sehat yang diinginan (goal kampanye kesehatan),
cenderung sudah menjadi “bahan obrolan” dalam curah pendapat
dengan juru kampanye.
Krauss (1995) menjelaskan bahwa sikap yang mudah diingat
kemungkinan besar lebih selaras dengan perilaku ketimbang sikap
yang kurang stabil dan tidak mudah diingat (Krauss, 1995 dalam
Taylor, 2009:201). Mengacu pada asumsi tersebut, penelitian ini
menunjukkan bahwa kedekatan (secara pribadi) juru kampanye
dengan para ibu pengurus Posyandu telah membentuk stabilitas
sikap yang selaras dengan perilaku responden. Dalam konteks
stabilitas sikap dimaksud, ternyata aspek afektif (komponen dari
sikap) cenderung tidak lagi menjadi faktor pengubah perilaku dalam
keadaan stabilitas sikap tersebut.
4.12 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Afektif
Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Hasil analisis pengaruh tidak langsung kredibilitas
komunikator dalam kampanye kesehatan terhadap perilaku hidup
sehat lingkungan para responden, melalui komponen afektif dari
sikap hidup sehat dalam konteks perilaku lingkungan responden,
disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 4.15 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Afektif
Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibuibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh

Pasangan
Variabel

r

Fhit

X1 - Y1.2

0.411

0.411 57,072 7,555

X1 -Y2.2

0.440 0.332

Y1.2 Y2.2

0.399 0.263

46,853

thit

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

5,851

0.332

0.108

0.440

4,627

0.399

-

0.399

0.169
0.251

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan tabel 4.15 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek afektif dari sikap hidup
sehat adalah 57,072 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,411
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek afektif dari sikap hidup
sehat. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh F hitung pengaruh
bersama-sama kredibilitas komunikator dan afektif dari sikap hidup
sehat terhadap perilaku hidup sehat lingkungan adalah 46,853
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
kredibilitas komunikator dan aspek afektif dari sikap hidup sehat
berpengaruh terhadap perilaku hidup lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator = 5,851 ( signifikan) dan thitung
variabel aspek afektif dari sikap hidup sehat = 4,627 (tidak
signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing-masing adalah 0,332 (signifikan) dan 0,263 (tidak
signifikan). Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan diagram atau model
path analisis sebagai berikut:
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 1= 0,912

x.1 = 0,411

Y1.2

y1.0 = 0,263

X1

Y2.2

 2= 0,865

x.2 = 0,332

Gambar 4.13 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas komunikator
Melalui Aspek Afektif Sikap Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Lingkungan Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan hasil analisis jalur tersebut diperoleh besarnya
koefisien jalur pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator
(melalui sikap afektif hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat
lingkungan adalah 0,112. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak
langsung ini ternyata lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan
ada pengaruh tidak langsung (melalui sikap afektif hidup sehat)
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Berbeda dengan hasil analisis pada perilaku pribadi, ternyata
kredibilitas komunikator dapat mempengaruhi perilaku secara
kelompok atau dalam lingkungan sosial responden. Dengan
membandingkan analisis pada perilaku pribadi tersebut, dapat
dikatakan bahwa ada faktor kedekatan personal yang terbentuk dan
kontribusinya tidak muncul dalam perubahan perilaku pribadi, maka
kedekatan tersebut tidak berlaku pada perilaku kelompok atau
dalam lingkup sosial. Dalam pengertian ini, masing-masing individu
yang memiliki kedekatan akan berbeda mempresentasikan
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kedekatan tersebut pada saat mereka menjadi kolektif ataupun pada
saat terjadi hubungna antar-individu. Kedekatan dimaksud tidak
mempengaruhi perilaku pribadi secara perorangan, namun
situasinya menjadi berbeda saat terjadi interaksi antar-individu.
Melalui asumsi ini patut diduga bahwa kredibilitas komunikator
muncul sebagai pengaruh tidak langsung dalam perilaku kelompok
banyak ditentukan oleh berkumpulnya para individu yang masingmasing memiliki kedekatan dengan komunikator.
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa
meskipun kredibilitas komunikator dalam kampanye kesehatan ini
mempunyai pengaruh tidak langsung (melalui aspek afektif dari
sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat (secara agregat
atau secara umum), namun pengaruh tidak langsung atau faktor
perantara tersebut hanya muncul dalam perilaku hidup sehat
lingkungan responden dan tidak menjadi pengaruh tidak langsung
(tidak memberi kontribusi) dalam perilaku pribadi atau individual
para responden. Temuan ini juga menguatkan asumsi teori perilaku
terencana dari Ajzen bahwa perilaku muncul tidak sertamerta
karena sikap (dan komponen-komponennya) telah menguatkan
perilaku, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
4.13 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Konatif
Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Hasil analisis pengaruh subvariabel kredibilitas komunikator
dan kontribusi komponen sikap lainnya (konatif) dalam pengaruh
tidak langsung terhadap perilaku responden dapat dilihat pada Tabel
4.16 sebagai berikut:
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Tabel 4.16 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(melalui Aspek Konatif Sikap) Kampanye Kesehatan
Lingkungan terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel
X1 - Y1.3

2

Pengaruh
r

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

9,108

0.485

0.041

0.526

2,375

0.284

-

0.284

0.325 0.325 33,128 57,64

X1 -Y2

0.526 0.485

Y1.3 - Y2

0.284 0.126

57,404

R

0.106
0.291

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.3 : Sikap hidup konatif sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 4.16 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup
sehat adalah 33,28 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,325 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup sehat.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek konatif sikap
hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat = 57,404 (signifikan). Hal
ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kredibilitas
komunikator dan aspek konatif dari sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator = 9,108 ( signifikan) dan thitung
variabel aspek afektif aspek sikap hidup sehat = 2,375 (tidak
signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing-masing adalah 0,485 (signifikan) dan -0,216
(tidak signifikan). Berdasarkan tabel 4.16 di atas diperoleh hasil
besarnya koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai
berikut:
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 1= 0,946

Y1.3
x.1 = 0,325

y1.0 = 0,126

X1

Y2

 2= 0,842

x.2 = 0,485

Gambar 4.14 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Konatif Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.3 : Aspek Konatif Sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien
jalur pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator (melalui
aspek konatif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat
adalah 0,032. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kredibilitas
komunikator tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap
perilaku hidup sehat, karena besarnya koefisien jalur < 0,05. Hasil
temuan ini menunjukkan bahwa komponen-komponen sikap tidak
sepenuhnya menjadi fakor perantara munculnya perilaku pada
responden. Jika pada analisis sebelumnya menyatakan bahwa aspek
kognitif dan afektif memberi pengaruh tidak langsung pada
pengaruh kredibilitas komunikator terhadap perilaku hidup sehat
responden, maka pada aspek konatif hal tersebut tidak tampak.
Boleh disebut bahwa komponen konatif dari sikap, tidak memberi
kontribusi dalam pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel
kredibilitas komunikasi dalam kampanye kesehatan lingkungan,
terhadap perubahan perilaku hidup sehat responden.
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4.14 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Konatif
Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Dua analisis berikut ini membahas sub-variabel pengaruh pada
perilaku, yaitu pengaruh pada perilaku pribadi dan perilaku
lingkungan dari responden.
Tabel 4.17 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Konatif Sikap) Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi IbuIbu Anggota Posyandu.
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

r

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Lang-sung

Total

-

-

-

5,699

0.332

0.037

0.369

1,934

0.221

-

0.221

X1 - Y1.3

0.325 0.325 33,128 5,764

X1 -Y2.1

0.369 0.332

Y1.3 - Y2.1 0.221 0.113

24,258

R

0.106
0.148

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan tabel 4.17 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup
sehat adalah 33,128 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,325
(signifikan), Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup sehat. Pada
tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
kredibilitas komunikator dan aspek konatif sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah 24,258 (signifikan). Hal
ini berarti secara bersama-sama kredibilitas komunikator dan aspek
konatif berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat pribadi.
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Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai
thitung untuk variabel kredibilitas komunikator = 5,699 ( signifikan)
dan thitung variabel aspek konatif sikap hidup sehat = 1,934 (tidak
signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing-masing adalah 0,332 (signifikan) dan 0,113 (tidak
signifikan).
Berdasarkan tabel 4.17 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,946

Y1.3
y1.0 = 0,113

x.1 = 0,325

X1

Y2.1

x.2 = 0,332

 2= 0,923

Gambar 4.15 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Konatif Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
Ket:
1) X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
2) X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
3) X1 berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien
jalur pengaruh tidak langsung (melalui sikap konatif hidup sehat)
kredibilitas komunikator terhadap perilaku hidup sehat pribadi
adalah 0,037. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung ini
ternyata lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak ada
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pengaruh tidak langsung (melalui sikap konatif hidup sehat)
terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Atau dapat dikatakan bahwa
aspek konatif sikap tidak menjadi faktor perantara serta tidak
memberi kontribusi munculnya perubahan perilaku hidup sehat bagi
para responden secara pribadi.
Hasil ini sejalan dengan temuan sebelumnya tentang pengaruh
aspek konatif sikap dalam prilaku hidup sehat bagi para responden
secara agregat atau secara umum. Dengan kata lain, aspek konatif
yang tidak mempunyai pengaruh tidak langsungpada perilaku hidup
sehat para responden (tidak memberi kontribusi pada munculnya
perilaku),juga berlaku pada perilaku hidup sehat secara pribadi
masing-masing individu responden.
4.15 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Konatif
Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Analisis pengaruh tidak langsung dari aspek konatif dalam
rangka memberi kontribusi perubahan perilaku hidup sehat
responden, dikaitkan dengan variabel kredibilitas komunikator
dalam kampanye kesehatan. Analisis pengaruh tidak langsung
kredibilats komunikator melalui aspek konatif sikap terhadap
perilaku lingkungan responden, dirangkum pada tabel 4.18 berikut
ini:
Tabel 4.18 Pengaruh Tidak Langsung Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Konatif Sikap) Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan
Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

r

Fhit

thit

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

7,264

0.410

0.030

0.440

1,606

0.224

-

0.224

0.325 0.325 33,128 5,764

X1 -Y2.2

0.440 0.410

Y1.3 - Y2.2

0.224 0.091

35,180
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Pengaruh
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0.106
0.201

Keterangan:
X1 : Kredibilitas komunikator;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan tabel 4.18 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup
sehat adalah 33,128 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,325
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
kredibilitas komunikator terhadap aspek konatif dari sikap hidup
sehat. Pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersamasama kredibilitas komunikator dan aspek konatif dari sikap hidup
sehat terhadap perilaku hidup sehat lingkungan = 35,180 (signifikan).
Ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kredibilitas
komunikator dan aspek konatif dari sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel kredibilitas komunikator = 7,264 ( signifikan) dan thitung
variabel aspek konatif dari aspek sikap hidup sehat = 1,605 (tidak
signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing-masing adalah 0,410 (signifikan) dan 0,091
(signifikan). Berdasarkan tabel 4.18 di atas diperoleh hasil besarnya
koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,946

Y1.3
x.1 = 0,352
X1

y1.0 = 0,091

Y2.2

2= 0,894

x.2 = 0,410

Gambar 4.16 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Kredibilitas Komunikator
(Melalui Aspek Konatif Sikap) Terhadap Perilaku Hidup
Sehat Lingkungan Ibu-ibu Anggota Posyandu
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Keterangan:
X1 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X1 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X1 berpengaruh langsung terhadap Y2
X1 : Kredibilitas komunikator
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Pengaruh tidak langsung kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan adalah pengaruh kredibilitas
komunikator terhadap perilaku hidup sehat lingkungan melalui
aspek konatif sikap hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur
diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung (melalui
aspek konatif sikap hidup sehat) kredibilitas komunikator terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan adalah 0,03. Nilai koefisien jalur
pengaruh tidak langsung ini ternyata lebih kecil dari 0,05, sehingga
dapat disimpulkan tidak ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek
konatif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Sebagaimana pada pengaruh perilaku pribadi, pada perilaku
kolektif atau perilaku lingungan juga didapat hasil kredibilitas
komunikator (yang dianalisis jalur melalui aspek konatif sikap) tidak
menjadi faktor perantara munculnya sikap responden dalam lingkup
lingkungan.
Berdasarkan hasil analisis jalur di atas menunjukkan bahwa
kredibilitas komunikator tidak memiliki pengaruh tidak langsung
(melalui sikap konatif hidup sehat) baik terhadap perilaku hidup
sehat agregat secara umum, secara pribadi maupun secara
lingkungan. Temuan ini cukup penting mengingat ketiga komponen
sikap umumnya dibahas dalam satu kesatuan; kognitif-afektifkonatif. Namun dalam penelitian ini hal tersebut tidak berada
menjadi satu rangkaian dalam kontribusinya mempengaruhi perilaku
(pengaruh tidak langsung atau sebagai faktor perantara) diikaitkan
dengan kredibilitas komunikator, aspek kognitif dan afektif dapat
menjadi faktor perantara munculnya perilaku, sedangkan aspek
konatif tidak memunculkan kontribusi seperti itu. Mengenai hal ini,
Rakhmat (1989) memisahkan aspek bahavioral sikap dari komponen
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afektif dan kognitif, dinyatakan dalam buku psikologi kamunikasi
bahwa: Rakhmat (1989) menyampaikan komponen sikap hanya
dipandang komponen afektifnya saja, karena komponen kognitif
akan kita masukkan pada konsep kepercayaan, dan komponen
behavioral kita masukkan pada faktor sisopsikologis konatif yang
terdiri dari kebiasaan dan kemauan. (Rakhmat, 1989:40). Mengacu
pada kutipan tersebut, aspek konatif sebagai komponen behavioral
dari sikap merupakan bagian yang tidak sertamerta menjadi
kesatuan atau rangkaian dengan komponen lain. Asumsi ini sejalan
dengan temuan penelitian bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh
aspek kognitif dan afektif tidak muncul pada aspek behavioral
(konatif) dari sikap, atau dengan kata lain munculnya efek
mempengaruhi dari ketiga komponen tersebut tidaklah selalu
berangkaian dalam satu kesatuan.
4.16 Pengaruh Karakteristik Pesan Dalam Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat IbuIbu Anggota Posyandu
Rangkuman hasil analisis jalur pengaruh langsung varibel X 2
karateristik pesan dalam kampanye kesehatan lingkungan terhadap
Y1.2 aspek kognitif dari sikap hidup sehat responden, tertera pada
tabel 4.19 berikut:
Tabel 4.19 Pengaruh Langsung Karakterisitik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Aspek Kognitif Sikap
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,946

0.220

0.100

0.320

5,991

0.400

-

0.400

X2 - Y1.1

0.299 0.299 27,547 5,249

X2 -Y2

0.320 0.220

Y1.

0.400 0.335

-

Y2

36,013

R

0.089
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Keterangan:
X2 : Karakterisitik pesan;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 4.19 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan komunikator terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup sehat adalah 27,547 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,299
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama karakteristik pesan dan aspek kognitif sikap hidup
sehat terhadap perilaku hidup sehat adalah 36,013 (signifikan). Hal
ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan
dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap
perilaku hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) tabel di atas, diperoleh nilai
thitung untuk variabel karakteristik pesan = 3,945 signifikan) dan
thitung variabel kognitif dari aspek sikap hidup sehat = 5,991
(signifikan). Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua
variabel ini masing-masing adalah 0,220 (signifikan) dan 0,335
(signifikan). Kemudian berdasarkan tabel di atas didapatkan
besarnya koefisien path yang dapat digambarkan secara skematis
dalam gambar skematis berikut ini:
 1= 0,954

Y1
1

x.1 = 0,299

X2
x.2 = 0,220

y1.0 = 0,335

Y2

 2= 0,892

Gambar 4.17 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakterisitik Pesan dan
Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu

126

KOMUNIKASI KESEHATAN

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakterisitik pesan
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur
pengaruh langsung karakterisitik pesan terhadap perilaku hidup
sehat 0,299 > 0,05 (signifikan). Hal ini menunjukkan karakterisitik
pesan berpengaruh signifikan terhadap aspek kognitif sikap hidup
sehat. Angka koefisien ini sangat signifikan yang menunjukkan
bahwa pesan diterima responden sangat baik secara isi maupun
secara penyampaian (bermedia ataupun tidak bermedia), sehingga
daripadanya diperoleh pengaruh yang cukup kuat bagi responden.
Temuan ini merupakan faktor penting, mengingat beragamnya
pesan yang disampaikan serta bergamanya media yang digunakan.
Aspek kognitif yang berkaitan dengan persepsi, pemahaman,
pengetahuan dan penilaian terbukti dapat dipengaruhi oleh
karaketreitsik pesan. Temuan ini berarti rancangan pesan dalam
strategi kampanye cukup baik, untuk dapat segera dipersepsi oleh
responden dan menjangkau khasanah pengetahuan serta penilaian
responden. Kemudian dari efek pada kompoenen kognitf tersebut
didapat pengaruh pada perubahan sikap responden.
Dengan melihat bahwa aspek kognitif adalah kawasan
pengetahuan responden yang dapat dipengaruhi oleh pesan
komunikasi, maka dapat dikatakan disini bahwa Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung telah cukup baik dalam merancang pesan
persuasif. Subvariabel karakteristik pesan menjadi hal penting
dalam desain kampanye dengan tidak semata-mata memperhatikan
isi pesan, namun juga memperhatikan penyampaian kepada
khalayak dengan menyebarkan pesan langsung ke responden.
Pengarorganisasian pesan dengan cara penyampaian yang baik ini,
sejalan dengan yang dimaksudkan Venus (Venus, 2007:135): Akhirnya
kampanye lewat media akan lebih mudah meraih keberhasilan bila
disertai
dengan
penyebaran
personel
kampanye
untuk
menindaklanjuti secara interpesonal.
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4.17 Pengaruh Karakteristik Pesan Dalam Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat IbuIbu Anggota Posyandu
Hasil analisis jalur pengaruh langsung dari karakeristik pesan
dalam kampanye kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung, terhadap komponen afektif dari sikap hidup sehat ibu-ibu
anggota Posyandu, disajikan pada Tabel 4.20
Tabel 4.20 Pengaruh Langsung Karakterisitik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Aspek Afektif Sikap
Hidup Sehat Ibu-ibu Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

r



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,926

0,223

0,097

0,320

5,347

0,375

-

0,375

X2 - Y1.2 0,319 0,319 31,801 5,639
X2 -Y2

0,32 0,223

Y1.2-Y2

0,375 0,304

31,938

R

0,102
0,186

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan komunikator terhadap aspek afektif dari sikap
hidup sehat adalah 31,801 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,319
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama karakteristik pesan dan afektif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat adalah 31,938 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan dan
aspek afektif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat.
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Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 3,926 (signifikan) dan thitung variabel
aspek afektif sikap hidup sehat = 5,347 (signifikan). Selain itu, juga
diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing-masing
adalah 0,223 (signifikan) dan 0,304 (signifikan). Berdasarkan tabel di
atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan skematis koefisien pengaruh sebagai berikut:
 1= 0,948

Y1.2
y1.0 = 0,304

x.1 = 0,319
X1

Y2

 2= 0,902

x.2 = 0,223

Gambar 4.18 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan
Melalui Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat Terhadap
Perilaku Hidup Sehat
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakteristik pesan
Y1.2 : Aspepk afektif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur
pengaruh langsung karakteristik pesan terhadap aspek afektif sikap
hidup sehat adalah 0,319 > 0,05 (signifikan). Hal ini menunjukkan
karakteristik pesan berpengaruh signifikan terhadap aspek afektif
sikap hidup sehat.
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Sejalan dengan komponen kognitif, komponen afektif juga
menunjukkan nila koefisien signifikan. Dalam konteks keterkaitan
kognisi dan penilaian evaluatif, hasil ini menguatkan hasil penelitian
sebelumnya bahwa kedua komponen sikap ini cenderung memberi
kontribusi yang sama dalam mempengaruhi sikap responden.
Dapat dikatakan bahwa pengaruh pada sikap menunjukkan
rancangan kampanye telah memperhatikan orientasi perancangaan
pesan pada perspektif khalayak atau komunikan (audience oriented).
Strategi kampanye yang efektif memperhatikan karakteristik pesan
berada dalam perspektif khalayak atau sudut pandang komunikan
serta tidak semata-mata disusun atau dirancang dari sudut pandang
komunikator saja. Strategi kampanye yang mengetengahkan public
positions appeal (bagaimana kedekatan kepada posisi publik)
dikatakan Mary Anne Moffit sebagai strategi dasar kampanye
(Baldwin, 2004:358). Dijelaskan oleh Moffit: Jika perencana
kampanye merencanakan pesan kepada khalayak yang berminat
atau tertarik (audiens yang aktif, menyadari pesan-pesan kampanye,
publik yang memandang issue-nya menarik, serta publik yang
tertarik dan sering terlibat kampanye) dapat banyak menyampaikan
bahan-bahan cetakan serta informasi yang termuat dalam pesan.
Sedangkan untuk audiens yang kurang aktif, perencana membuat
pesan-pesan yang sederhana dan tidak membutuhkan banyak
bacaan ataupun banyak tampilan visual (Baldwin, 2004:358).
Dengan hasil analisis mengenai aspek evaluatif dari sikap
dalam kontribusinya pada perubahan perilaku, dapat diambil suatu
asumsi bahwa pesan persuasi yang baik selalu mempertimbangkan
bagaimana dari sisi komunikan memberi respons positif atas pesan
tersebut. Bahwa aspek afektif sikap dapat memberi konribusi pada
perubahan sikap, maka dapat dikatakan bahwa ketertarikan
(evaluatif) responden pada proses kampanye memberi kontribusi
dalam mempengaruhi hasil persuasi. Konsekuensianya, diperlukan
perancangan pesan yang mampu menggugah ketertarikan khalayak
yang pada gilirannya akan membantu goal persuasi berupa
perubahan perilaku khlayak.
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4.18 Pengaruh Karakteristik Pesan dalam Kampanye Kesehatan
Lingkungan Terhadap Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat IbuIbu Anggota Posyandu
Analisis berikut menunjukkan bahwa pesan dalam kampanye
kesehatan lingkungan mampu mempengaruhi sikap hidup sehat
responden:
Tabel 4.21 Pengaruh Langsung Karakteristik Pesan Kampanye
Kesehatan Ligkungan Terhadap Aspek Konatif Sikap
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R

X2 - Y1.3 0,291



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

4,488

0,260

0,061

0,321

3,602

0,284

-

0,284

0,291 26,051 5,104

X2 -Y2

0,32

0,260

Y1.3-Y2

0,284 0,208

23,239

R

0,085
0,142

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.3 : Aspek konatif hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat.
Berdasarkan table 4.21 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan komunikator terhadap aspek konatif dari sikap
hidup sehat adalah 26,051 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,291
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek konatif dari sikap hidup sehat.
Tabel di atas juga menunjukkan Fhitung pengaruh bersama-sama
karakteristik pesan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat adalah 23,239 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan dan
aspek konatif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat.
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Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 4,488 (signifikan) dan thitung variabel
aspek konatif sikap hidup sehat = 3,602 (signifikan). Selain itu, juga
diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing-masing
adalah 0,260 (signifikan) dan 0,208 (signifikan). Berdasarkan tabel di
atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,957

Y1.3

x.1 = 0,291

X2

y1.0 = 0,208

Y2

 2= 0,926

x.2 = 0,260

Gambar 4.19 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik pesan
(Melalui Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat) Terhadap
Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakteristik pesan
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur
pengaruh langsung karakteristik pesan terhadap perilaku hidup
sehat 0,291 > 0,05 (signifikan). Hal ini menunjukkan karakteristik
pesan berpengaruh signifikan terhadap aspek konatif sikap hidup
sehat.
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Hasil analisis juga menunjukan bahwa ketiga komponen sikap
memperoleh angka signifikan yang mengindikasikan bahwa
perancangan pesan dapat mempengaruhi sikap para responden.
Kondisi ini merupakan sesuatu yang cukup penting dalam
penelitian, yakni memberi gambaran bahwa kampanye dari Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung memiliki strategi perancangan
pesan dengan organisasi pesan cukup berhasil. Isi pesan maupun
metode penyampian serta pengemasan di media (ataupun saluran
tidak bermedia) menjadikan khalayak kampanye mudah diterpa
pesan dan daripadanya dapat diharapkan efek persuasi yang
optimal.
Hasil analisis pada ketiga komponen sikap di atas telah
membuktikan bahwa pesan mampu mempengaruhi sikap responden.
Adapun hasil analisis untuk aspek konatif sikap dalam memberi
kontribusi pada perubahan perilaku, dikaitkan dengan karakteristik
pesan, memberi gambaran bahwa pesan-pesan yang dirancang dan
disampaikan telah mampu menggugah kesadaran responden untuk
menindaklanjuti konsep hidup sehat dalam perilaku nyata. Mengacu
pada sistem penyusunan pesan dari Allan H. Monroe (dalam
Rakhmat, 1989:297) tentang organisasi pesan yang disebut motivated
sequence, kemampuan pesan untuk mengajak berperilaku telah
mencapai tahapan action yaitu komunikan diajak melakukan
tindakan; 1) Attention (perhatian), 2) Need (kebutuhan), 3)
Satisfaction (pemuasan), 4) Visualization (visualisasi), dan 5) Action
(tindakan) (Sumber: Rakhmat,1989:297). Berdasarkan konsep ini,
pesan persuasi seyogyanya sampai ke tataran action atau setidaknya
membangun atau mengajak komunikan untuk menampilkan
perilaku. Boleh dikatakan disini bahwa pesan persuasi yang
terorganisir dengan baik akan mampu membentuk kecenderungan
untuk berperilaku pada komunikannya. Penyampaian pesan tidak
hanya sebatas kognitif (persepsi dan penialian) dan efektif
(emosional dan evaluatif), namun sampai pada taraf dapat mengajak
komunikan untuk berperilaku. Dalam konteks hasil analisis ini dapat
dikatakan bahwa karakteristik pesan dapat mempengauhi aspek
konatif sikap. Asumsinya: Organisasi pesan persuasi semakin baik,
maka semakin baik pula kompoenen konasi terpengaruh.Dari ketiga
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komponen sikap, jika kita membandingkan pengaruh karakteristik
pesan terhadap komponen sikap (kognitif, afektif, dan konatif), maka
berdasarkan besarnya koefisien jalur menunjukkan karakterisitik
pesan memiliki pengaruh terbesar terhadap aspek afektif sikap

aspek konatif sikap hidu
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BAB 5
Karakteristik Pesan Dalam Kampanye
Kesehatan Lingkungan

Rangkuman hasil analisis jalur karakteristik pesan X2 terhadap
perilaku hidup sehatY2 pada responden, disajikan pada tabel 5.1
sebagai berikut:
Tabel 5.1 Pengaruh Langsung Karakteristik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh

Pasangan
Variabel

R



X2 - Y 1

0.380

-

X2 -Y2

0.320 0.177

Y1 - Y2

0.443 0.376

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

6,605

0.177

0.143

0.320

3,116

0.443

-

0.443

47,485 6,891
40,316

R

0.144
0.224

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1 : Sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
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Pada tabel 5.1 di atas diperoleh Fhitung pengaruh karakteristik
pesan terhadap sikap hidup sehat adalah 47,485 (signifikan) dan
koefisien jalur = 0,380 (signifikan), dengan demikian dapat
disimpulkan ada pengaruh karakteristik pesan terhadap sikap hidup
sehat. Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama karakteristik pesan dan sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat adalah 40,316 (signifikan). Hal ini menunjukkan
bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan dan sikap hidup
sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat.
Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai
thitung untuk variabel karakteristik pesan = 6,605 ( signifikan) dan
thitung variabel sikap hidup sehat = 3,116 (signifikan). Selain itu, juga
diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini adalah 0,376
(signifikan) dan 0,177 (signifikan). Data pada tabel di atas kemudian
digambarkan diagram path berikut ini:
 1= 0,925

Y1
y1.0 = 0,177

x.1 = 0,380

X2

Y2

 2= 0,881

x.2 = 0,376

Gambar 5.1 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota
Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakteristik pesan
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
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Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur
pengaruh langsung karakteristik pesan terhadap perilaku hidup
sehat 0,370. Besarnya nilai koefisien jalur ini lebih besar dari 0,05
(signifikan). Hal ini berarti karakteristik pesan berpengaruh terhadap
sikap hidup sehat. Hasil analisis ini merupakan gambaran efek
persuasi yang berhasil dicapai dari kampanye. Sebagai salah satu
variabel, karateristik pesan ternyata mampu mempengaruhi perilaku
responden. Kondisi ini merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai
dalam kampanye. Asumsinya adalah pesan telah dirancang dengan
baik dengan aspek isi dan penyampaian (termasuk pemanfaatan
media) yang cukup optimal untuk menjangkau komunikan, sehingga
daripadanya didapat hasil perubahan perilaku pada responden.
Jika melihat segmentasi khalayak (Venus, 2007:149) yang
mengarahkan kampanye menjadi lebih terarah, maka dapat
dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota dalam kampanye ini
mempunyai situasi kampanye dalam segmentasi khalayak yang
memiliki anggota kelompok yang kohesif. Kohesi kelompok
didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok
untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya
meninggalkan kelompok. (Rakhmat,1989:164). Dalam konteks ini,
kegiatan Posyandu dapat dikatakan membangun kohesi
antaranggota, setidaknya dalam kegiatan rutin bulanan mereka.
Dalam kondisi tersebut, pesan–pesan persuasif cenderung lebih
mudah mempengaruhi kelompok. Menurut Betinghaus (1973) pada
umumnya, kelompok yang lebih kohesif lebih mungkin dipengaruhi
persuasi. Ada tekanan ke arah uniformitas dalam pendapat,
keyakinan dan tindakan (Rakhmat, 1989:165). Dengan demikian,
relevan jika disebutkan kampanye dari Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung telah mampu merancang pesan yang mempengaruhi
perilaku responden jika dikaitkan dengan kondisi kohesi kelompok
Posyandu saat kegiatan rutin bulanan mereka.
Untuk melihat lebih jauh bagaimana pengaruh pada perilaku
responden, berikut ini akan dianalisis perilaku secara pribadi atau
orang per orang, serta analisis perilaku dalam lingkup lingkungan.
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5.1 Pengaruh Karakteristik Pesan dalam Kampanye Kesehatan
Lingkungan terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Rangkuman hasil analisis jalur untuk pengaruh karakteristik
pesan terhadap perilaku pribadi, disajikan pada tabel 5.2 berikut ini:
Tabel 5.2 Pengaruh Langsung Karakteristik Pesan kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



X2 - Y 1

0.380

-

X2 -Y2.1

0.259 0.185

Y1 - Y2.1

0.266 0.195

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,188

0.185

0.074

0.259

3,020

0.266

-

0.266

47,485 6,891
15,554

R

0.144
0.100

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1 : Sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Pada tabel 5.2 di atas diperoleh Fhitung pengaruh karakteristik
pesan terhadap sikap hidup sehat adalah 47,485 (signifikan) dan
koefisien jalur = 0,380 (signifikan), dengan demikian dapat
disimpulkan ada pengaruh karakteristik terhadap sikap hidup sehat.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama karakteristik pesan dan sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat pribadi adalah 15,554 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan dan
sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat
pribadi.Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai
thitung untuk variabel karakteristik pesan = 3,188 (signifikan) dan
thitung variabel sikap hidup sehat pribadi = 3,20 (signifikan), juga
diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing-masing
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adalah 0,185 (signifikan) dan 0,195 (signifikan). Berdasarkan hasil
analisis jalur seperti terlihat pada tabel di atas maka dapat
dideskripsikan melalui diagram seperti tersaji pada gambar berikut:
1= 0,925

Y1
y1.0 = 0,195

x.1 = 0,380

Y2.

X1
x.2 = 0,185

 2= 0,949

1

Gambar 5.2 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X2 : Karakteristik pesan
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien jalur
pengaruh langsung karakteristik pesan terhadap perilaku hidup
sehat 0,185. Besarnya nilai koefisien jalur ini lebih besar dari 0,05
(signifikan). Hal ini berarti karakteristik pesan berpengaruh terhadap
sikap hidup sehat pribadi pada ibu-ibu anggota Posyandu. Hasil ini
menunjukkan trend yang sama dengan hasil sebelumnya (perilaku
secara agregat) berarti pengaruh yang terjadi pada perilaku secara
agregat, terjadi pula pada perilaku pribadi masing-masing
responden.
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Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini
lebih terfokus kepada komunikan, maka hasil ini memberi gambaran
tentang pentingnya perancangan pesan dalam persuasi. Terlihat
dalam Gambar 5.2 bahwa karakteristik pesan mempunyai pengaruh
langsung sekaligus tidak langsung pada perilaku pribadi. Pesan yang
dirancang mempunyai peran strategis dalam mempengaruhi
perilaku responden. Mengingat kegiatan kampanye sejenis sudah
pernah dilakukan sebelumnya pada segmentasi komunikan yang
sejenis, adalah relevan jika “kemiripan” isi pesan akan ditindaklanjuti
menjadi perilaku komunikan. Dalam hal ini pengenalan terhadap
kegiatan yang memuat pesan-pesan komunikasi dapat menguatkan
hal-hal yang telah ada sebelumnya.
Faktor reinforcement dalam perspektif psikologi belajar
(learning theory) merupakan hal yang dapat menguatkan respons.
Manakala
pesan-pesan
ditindaklanjuti
pada
kesempatankesempatan berikutnya, dapat diduga hal ini akan menguatkan
pesan sebelumnya untuk mengoptimalkan efek persuasi. Dengan
kondisi kampanye kesehatan yang bukanlah “hal baru” bagi
responden, maka dipandang perlu memperhatikan aspek-aspek
penguatan pada perancangan pesan; isi pesan maupun metodologi
penyampaian pesan.
5.2 Pengaruh Karakteristik Pesan dalam Kampanye Kesehatan
Lingkungan terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan IbuIbu Anggota Posyandu
Setelah mengkaji pengaruh pada perilaku pribadi, tabel 5.3
berikut ini adalah hasil analisis jalur untuk pengaruh karakteritik
pesan dalam kampanye terhadap perilaku lingkungan (dalam lingkup
sosial atau inteaksi antarindividu) para responden. Hasil analisis
ditampilkan pada tabel 5.3 berikut ini:
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Tabel 5.3 Pengaruh Langsung Karakteristik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Lingkungan Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



X2 - Y 1

0.380

-

X2 -Y2.2

0.246

Y1 - Y2.2

Fhit

thit

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

47,485 6,891

-

-

-

0.111

28,659 6,069

0.111

0.136

0.247

0.399 0.357

1,879

0.399

-

0.399

0.144
0.170

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1 : Sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Pada tabel 5.3 di atas diperoleh Fhitung pengaruh karakteristik
pesan terhadap sikap hidup sehat adalah 47,485 (signifikan) dan
koefisien jalur = 0,380 (signifikan), sehinggga dapat disimpulkan ada
pengaruh karakteristik terhadap sikap hidup sehat. Pada tabel di
atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama karakteristik
pesan dan sikap hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat
lingkungan adalah 28,659 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa
secara bersama-sama karakteristik pesan dan sikap hidup sehat
berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Kemudian berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai
thitung untuk variabel karakteristik pesan = 6,069 ( signifikan) dan
thitung variabel sikap hidup sehat = 1,879 (tidak signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,111 (signifikan) dan 0,357 (signifikan). Berdasarkan
hasil analisis jalur seperti terlihat pada Tabel 5.3, maka dapat
dideskripsikan melalui diagram path berikut ini:.
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1= 0,925

Y1
y1.0 = 0,357

x.1 = 0,380

X1

Y2.2

 2= 0,9111

x.2 = 0,111

Gambar 5.3 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Sikap Hidup Sehat terhadap Perilaku Hidup Sehat
Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X2 berpengaruh lagnsung terhadap Y2.2
X1 : Karakteristik pesan
Y1 : Sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Koefisien jalur pengaruh karakteristik pesan terhadap perilaku
hidup sehat lingkungan adalah 0,111 dan lebih besar dari 0,05
(signifikan). Hal ini berarti karakteristik pesan berpengaruh langsung
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan. Hasil ini menunjukkan
trend yang sama dengan hasil sebelumnya (perilaku secara umum
dan secara pribadi) berarti pengaruh yang terjadi pada perilaku,
terjadi pula pada perilaku lingkungan.
Berdasarkan hasil analisis pada dua pengaruh perilaku (pribadi
dan lingkungan) dapat digambarkan bahwa karakteristik pesan
memiliki pengaruh lebih besar terhadap perilaku hidup sehat pribadi
Hasil analisis ini
menggambarkan adanya terpaan pesan yang diterima dengan baik
oleh responden selama masa kampanye. Karakteristik pesan sebagai
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variabel bebas merupakan hal yang mengetengahkan bagaimana isi
sebuah kampanye disampaikan kepada khalayak. Dalam penelitian
ini terlihat bahwa rancangan pesan cukup baik dan efektif. Asumsi
ini mengacu pada konsepsi yang dikemukakan Rogers dan Storey
(1987) tentang kampanye yang sukses, yang ditandai dengan: Pesanpesan kampanye dirancang secara segmentatif sesuai dengan jenisjenis khalayak yang dihadapi. Segmentasi tersebut dapat
berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, manfaat produk,
dan gagasan (dalam Venus 2004,135). Jika melihat karakteristik
responden, asumsi tersebut memperkuat hasil penelitan bahwa
responden cenderung memiliki beberapa ciri identidas/karakeristik
yang sama (wanita, ibu tumah tangga, kader Posyandu). Kesamaan
ini dapat menjadi semacam kelompok referensi bagi ibu-ibu,
sedangkan
kelompok
referensi
(reference
groups)
dapat
mempengaruhi sikap seseorang. Kita juga cenderung mau dibujuk
jika sebuah pendapat diadopsi oleh sekelompok orang yang kita
sukai atau dimana kita menjadi anggotanya (Taylor,2009:184). Hal ini
mengindikasikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam
kampanye oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tersaji
dengan baik dan responden sebagai komunikan dapat terpengaruh
perilakunya. Kondisi yang melatarbelakangi adalah faktor kesamaan
referensi para respeonden sebagai sesama Kader Posyandu yang
pernah mengalami bersama kegiatan kampanye sejenis pada masamasa sebelumnya.
5.3 Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

dalam

Kampanye Kesehatan Lingkungan melalui Aspek Kognitif
Sikap terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Untuk rangkuman hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung
karakteristik pesan terhadap perilaku (secara agregat), disajikan
pada tabel di bawah ini:
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Tabel 5.4 Pengaruh Tidak Langsung Karakterisitik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Kognitif Sikap)
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,946

0.220

0.100

0.320

5,991

0.400

-

0.400

X2 - Y1.1

0.299 0.299 27,547 5,249

X2 -Y2

0.320 0.220

Y1.

0.400 0.335

-

Y2

36,013

R

0.089
0.205

Keterangan:
X2 : Karakterisitik pesan;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Pada tabel 5.4 di atas diperoleh Fhitung pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat adalah 27,547
(signifikan) dan koefisien jalur = 0,299 (signifikan), dengan demikian
dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik pesan terhadap aspek
kognitif dari sikap hidup sehat. Adapun Fhitung pengaruh bersamasama karakteristik pesan dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat adalah 36,013 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan dan
aspek kognitif sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 3,947 ( signifikan) dan thitung variabel
aspek kognitifdari sikap hidup sehat = 5,911 (tidak signifikan). Selain
itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini
masing-masing adalah 0,220 (signifikan) dan 0,335 (signifikan).
Selain itu, dari tabel 5.4 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien
path, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

144

KOMUNIKASI KESEHATAN

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

 1= 0,954

x.1 = 0,299

Y11

y1.0 = 0,335

X2

Y2

 2= 0,892

x.2 = 0,220

Gambar 5.4 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakterisitik Pesan dan
Sikap Kognitif Hidup Aspek Kognitif Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakterisitik pesan
Y1.1 : Aspek kognitif Sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Pengaruh tidak langsung karakterisitik pesan terhadap
perilaku hidup sehat adalah pengaruh karakterisitik pesan terhadap
perilaku hidup sehat melalui sikap kognitif hidup sehat.
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien jalur
pengaruh tidak langsung karakterisitik (melalui aspek kognitif sikap
hidup sehat) pesan terhadap perilaku hidup sehat adalah 0,10. Hal ini
dapat menggambarkan bahwa karakterisitik pesan dalam kampnye
kesehatan lingkungan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap
perilaku hidup sehat responden, karena besarnya koefisien jalur >
0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa aspek kognitif dari sikap
mempunyai kontribusi pada terbentuknya perilaku responden.
Sebagai komponen persepsi, pengetahuan dan penilaian, aspek
kognitif merupakan hal yang dapat memberikan pengaruh tidak
langsung dalam membentuk perilaku pada responden. Asumsi yang
timbul adalah bahwa pesan kampanye mampu membangun
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kemudahan pemahaman serta wawasan pengetahuan, daripadanya
didapat penilaian dalam sikapnya, kemudian hal tersebut dapat
memberi kontribusi bagi munculnya pengaruh (perubahan) pada
perilaku responden. Relativitas tersebut ditunjukkan dengan nilai
koefisien signifikan hingga mencapai nilai 0,10 di atas ambang
koefisien signifikan 0,05.
5.4 Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

dalam

Kampanye Kesehatan Lingkungan melalui Aspek Kognitif
Sikap terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Sebagai rangkaian analisis pengaruh terhadap perilaku
responden, pada tabel berikutnya disampaikan rangkuman hasil
analisis jalur pengaruh tidak langsung melalui aspek kognitif sikap
pada perilaku pribadi.
Tabel 5.5 Pengaruh Tidak Langsung Karakterisitik Pesan (Melalui
Aspek Kognitif Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,001

0.259

0.074

0.333

4,923

0.338

-

0.338

X2- Y1.1

0.299 0.299 27,547 5,249

X2 -Y2.1

0.259 0,174

Y11 -Y2.1

0.338 0.286

23,098

Keterangan:
X2 : Karakterisitik pesan;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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0.180
0.192

Berdasarkan tabel 5.5 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan komunikator terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup sehat = 27,547 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,299
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama karakteristik pesan dan aspek kognitif dari sikap
hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah
23,098(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamasama karakteristik pesan dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat
berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat pribadi.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 3,001 (signifikan) dan thitung variabel
aspek kognitif dari sikap hidup sehat = 4,923 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,174 (signifikan) dan 0,286 (signifikan). Berdasarkan
tabel di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,954

Y1.1
x.1 = 0,299

X2

y1.0 = 0,286

Y2.1

 2= 0,926

x.2 = 0,174

Gambar 5.5. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakterisitik Pesan dan
Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
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Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X2 : Karakterisitik pesan
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Pengaruh tidak langsung karakterisitik pesan
terhadap
perilaku hidup sehat pribadi adalah pengaruh karakterisitik pesan
terhadap perilaku hidup sehat pribadi melalui aspek kognitif sikap
hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya
koefisien jalur pengaruh tidak langsung karakterisitik pesan (melalui
aspek kognitif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat
pribadi adalah 0,074. (lebih besar 0,05) sehingga dapat disimpulkan
ada pengaruh tidak langsung aspek penialian, persepsi dan
pemahaman (kognisi dari sikap) terhadap perilaku hidup sehat
pribadi para responden. Hal ini sejalan dengan hasil analisis
sebelumnya, bahwa pengaruh pada perilaku (secara umum atau
agregat) juga muncul pada perilaku pribadi para responden.
Perubahan perilaku yang diharapkan dari persuasi mampu
menjangkau individu responden. Dapat diharapkan bahwa pengaruh
pesan kampanye pada perilaku individu ini memberikan dampak
pada peningkatan mutu hidup sehat di masing-masing keluarga
responden. Jika setiap kader Posyandu memiliki perilaku hidup
sehat yang baik (good health habituation) secara individual, dapat
diharapkan kebaikan itu akan tertanam dalam praktek hidup sehat
dalam keseharian di keluarganya, kemudian dapat diharapkan
menyebar pada lingkup yang lebih luas, yang pada akhirnya
memberi sumbangan positif bagi pembangunan kesehatan pada
masa mendatang.
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5.5 Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

dalam

Kampanye Kesehatan Liingkungan melalui Aspek Kognitif
Sikap terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Berikutnya adalah rangkuman hasil analisis jalur pengaruh
tidak langsung karakteristik pesan dalam kampanye kesehatan
lingkungan, terhadap perilaku lingkup lingkungan, melalui aspek
kognitif sikap hidup sehat responden. Hasil rangkuman analisis
disajikan sebagai berikut:
Tabel 5.6 Pengaruh Tidak Langsung Karakterisitik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan (melalui Aspek Kognitif Sikap)
terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Fhit
Pasangan
Variabel

R

thit



Langsung

X2 - Y1.1

0.299 0.299 27,547 5,249

X2 -Y2.2

0.246

0.172

Y1. 1 - Y2.2 0.300 0.248

18,529

2

Pengaruh
Tidak
Langsung

R
Total

-

-

-

2,927

0.172

0.100

0.320

4,219

0.400

-

0.400

0.089
0.205

Keterangan:
X2 : Karakterisitik pesan;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan tabel 5.6 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan komunikator terhadap aspek kognitif dari sikap
hidup sehat = 27,547 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,299
(signifikan), dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat.
Tabel di atas juga menunjukkan perolehan Fhitungpengaruh bersamasama karakteristik pesan dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan adalah 18,529 (signifikan).
Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik
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pesan dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 2,927 (signifikan) dan t hitung variabel
aspek kognitif dari aspek sikap hidup sehat = 4,219 (signifikan).
Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini
masing-masing adalah 0,172 (signifikan) dan 0,248 (signifikan). Dari
tabel di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,954

Y1.1
y1.0 = 0,248

x.1 = 0,299

X2

Y2.2

 2= 0,892

x.2 = 0,172

Gambar 5.6 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakterisitik Pesan dan
Aspek Kognitif Sikap terhadap Perilaku Hidup Sehat
Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X2 : Karakterisitik pesan
Y1.1 : Sikap kognitif hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Pengaruh tidak langsung karakterisitik pesan terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan adalah pengaruh karakterisitik
pesan terhadap perilaku hidup sehat lingkungan melalui aspek
kognitif sikap hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh
besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung karakterisitik
pesan (melalui aspek kognitif sikap hidup sehat) terhadap perilaku
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hidup sehat lingkungan adalah 0,100. Nilai koefisien jalur pengaruh
tidak langsung ini ternyata lebih besar 0,05, sehingga dapat
disimpulkan ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek kognitif
sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Hasil ini sejalan dengan dengan pengaruh yang sama pada
pribadi atau individu responden. Berdasarkan hasil analisis jalur
pada pengaruh terhadap perilaku di atas menunjukkan bahwa
pengaruh tidak langsung karakteristik pesan (melalui aspek kognitif
sikap hidup sehat) lebih besar terhadap perubahan perilaku hidup

Kedua hasil analisis ini memberi gambaran bahwa persuasi
mampu memberi efek pada kehidupan pribadi dan lingkungan sosial.
Daripadanya dapat diharapkan efek jangka panjang pada
peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi.
Berangkat dari peningkatan perilaku hidup sehat di lingkup pribadi
dan keluarganya kemudian di lingkup Posyandu serta lingkup
tetangga, diharapkan mampu memberi pengaruh pada praktekpraktek hidup sehat yang lebih meluas di kalangan masyarakat.
Salah satu faktor yang mendukung konsepsi ini adalah
keberadaan mereka sebagai kader Posyandu, dimana dalam
perspektif kemasyarakatan memiliki “predikat” sebagai kader
kesehatan yang concern pada masalah kesehatan. Kondisi ini dapat
menjadi semacam opinion leader untuk informasi-informasi hidup
sehat. Asumsi ini mengacu pada teori situasional dari Grunig
(Grunig dan Hunt, 2004), ibu-ibu kader dapat dikategorikan sebagai
single-issue publics yakni mereka yang akan aktif dan bertindak atas
suatu persoalan penting (dalam Baldwin, 2004:340). Mengenai teori
situasional dari J. Grunig dapat dijelaskan bahwa Situational theory
berfokus kepada seperangkat faktor-faktor yang dapat digunakan
untuk menetapkan perluasan kepada publik agar menjadi lebih
peduli kepada masalah-masalah dan/atau bertindak dalam
hubungan kepada masalah-masalah utama dalam pembangunan
atau pesan-pesan kampanye. Bentuk semula teori ini menyatakan
bahwa target tindakan publik pada suatu persoalan dilandasi oleh
tiga faktor penting. Pertama, pengetahuan dan keperdulian terhadap
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masalah; kedua adalah tingkat keterlibatan; dan faktor ketiga adalah
persepsi konstrain ataupun prilaku konstrain. Variabel-variabel
tersebut serta kemungkkinan kombinasinya, memungkinkan untuk
memprediksikan pengolahan informasi dan tingkat aktifitas publik
dalam mencari informasi.
Versi awal teori Grunig ini menyebutkan ada empat kelompok
publik utama: 1) nonpublics, yang tidak dipengaruhi dan tidak peduli
terhadap masalah; 2) latent publics, yaitu kelompok individual yang
akan dipengaruhi meskipun mereka tidak perduli kepada masalahmasalah kampanye; 3) aware publics, yaitu kelompok yang
mempunyai tingkat keperdulian tinggi dan sikap-sikap baik,
meskipun belum aktif seperti yang diharapkan; dan 4) active publics,
mereka yang sadar, membutuhkan, aktif dan mempunyai sikap
terhadap situasi-situasi kampanye baik pada saat mereka mendapat
tantangan maupun ketika tidak menghadapi tantangan sama sekali.
Kunci
bagi
perencana
strategi
kampanye
adalah
memperkirakan bahwa kategori non-publics -- yang tidak menyadari
atas satu persoalan -- tidak akan mencari informasi tentang masalah
tersebut dan tidak akan seperti yang ingin dicapai melalui pesanpesan kampanye; demikian pula. Kategori aware publics yang tidak
bertindak dan tidak mencari informasi dengan proaktif. Hal ini
berarti bahwa perencana kampanye harus dengan teliti menjadikan
mereka target dengan memahami pentingnya pola-pola
pemanfaatan media massa dan menggunakan informasi tersebut
untuk menempatkan pesan-pesan kampanye sesuai dengan polapola tersebut. Active publics mencari informasi dan mereka akan
dengan suka cita bertindak. Ini berarti bahwa perencana harus
melakukan semua yang mungkin untuk memberikan informasi
mendalam guna memobilisasi publik tersebut dan menyediakan
informasi, dengan sangat berharap, mereka mereka dapat
memanfaatkan dan menjadi aktif.
Teori Grunig ini lebih lanjut menjelaskan bahwa kategori
active publics mencari informasi dan mereka akan dengan suka cita
bertindak. Ini berarti bahwa perencana harus melakukan semua
yang mungkin, untuk memberikan informasi mendalam guna
memobilisasi publik tersebut dan menyediakan informasi, dengan
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sangat berharap, mereka akan dapat memanfaatkan dan menjadikan
mereka aktif. Grunig (1989:2001) melalui penelitian terbarunya telah
menganalisis publik target dibenturkan kepada berbagai persoalan
dan dia menyatakan bahwa publik tertentu selalu eksis diantara
situasi-situasi itu. Sebagai contoh, murid-murid sekolah dapat
dianggap sebagai apathetic public, mereka biasanya tidak begitu
memperhatikan
persoalan-persoalan
politik
yang
sedang
berlangsung di sekeliling mereka. Single-issue publics adalah mereka
yang akan aktif dan bertindak atas suatu persoalan penting. Isu
aborsi menjadi salah satu contoh untuk kategori publik jenis ini.
Hot-issue publicsadalah mereka yang cenderung mengeluarkan isuisu yang menjadi “hangat” dalam masyarakatnya dan dibicarakan
oleh media, di tempat kerja bahkan sampai di rumah tangga. Contoh,
9-11 (tragedi bom WTC 11 September) mendukung semangat
patriotisme dan menjadi aktivis para individu-individu maupun
kelompok-kelompok yang menginginkan Amerika Serikat lebih
aman, beberapa individu adalah mereka-mereka yang selalu aktif
menyuarakan isu tersebut, sedangkan lainnya adalah orang-orang
yang termotivasi oleh adanya tindakan-tindakan perusakan serta
perhatian yang diberikan media.
All-issue publics. Ini adalah individu-individu atau kelompokkelompok individu yang akan memberikan dan dengan aktif
memberantas semua perbedaan kecuali persoalan-persoalan terkait.
Kelompok ini tidak terlau diperhatikan para perencana kampanye,
karena mereka membuat strategi luar biasa berdasarkan upayaupaya koordinatif mulai dari tingkat lokal, negara bagian dan bahkan
sampai pada tingkat nasional. Secara psikologis, mereka adalah
individu-individu yang biasanya menginginkan guna melakukan
perubahan dan sangat berkeinginan untuk memperpanjang waktu
dan sumber-sumber dalam rangka mencoba melakukan sesuatu
yang berbeda. (Baldwin, 2004:339-340)
Dapat dikatakan bahwa ibu-ibu kader Posyandu dalam
kategori active public (teori awal) dan lebih spesifik single-issue
publics (pengembangan teori) dimana isu tunggal yang “mengikat”
mereka adalah eksistensi mereka di Posyandu dan concern mereka
pada kesehatan lingkungan.
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5.6 Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

Dalam

Kampanye Kesehatan Lingkungan Melalui Aspek Afektif Sikap
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
Hasil analisis jalur untuk pengaruh karakteristik pesan (X 2)
pada variabel Perilaku (Y2) yang dianalisis melalui variabel aspek
afektif sikap (Y1.2). Hasil analisis pengaruh tidak langsung tersebut,
disajikan pada tabel 5.7 berikut ini:
Tabel 5.7. Pengaruh Tidak Langsung Karakteristik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Afektif Sikap)
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R

X2 - Y1.2

0,319



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,926

0,223

0,097

0,320

5,347

0,375

-

0,375

0,319 31,801 5,6391

X2 -Y2

0,320 0,223

Y1.2-Y2

0,375 0,304

31,938

R

0,102
0,186

Keterangan :
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan tabel 5.7 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan komunikator terhadap aspek afektif sikap hidup
sehat adalah31,801 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,319 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat. Pada tabel 5.7
di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama karakteristik
pesan dan aspek afektif dari sikap hidup sehat terhadap perilaku
hidup sehat adalah 31,938 (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa
secara bersama-sama karakteristik pesan dan aspek afektif dari
sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat.
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Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk
variabel karakteristik pesan = 3,926 (signifikan) dan thitung variabel
aspekafektifsikap hidup sehat = 5,347 (signifikan). Besarnya koefisien
jalur kedua variabel ini masing-masing adalah 0,223 (signifikan) dan
0,304 (signifikan). Berdasarkan table 5.7 di atas diperoleh hasil
besarnya koefisien path, sehingga dapat digambarkan sebagai
berikut:
 1= 0,948

x.1 = 0,319

Y1.2

y1.0 = 0,304

X2

Y2

x.2 = 0,223

 2= 0,902

Gambar 5.7 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat terhadap Perilaku
Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakteristik pesan
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Pengaruh tidak langsung karakteristik pesan terhadap perilaku
hidup sehat adalah pengaruh karakteristik pesan terhadap perilaku
hidup sehat melalui aspek afektif sikap hidup sehat. Berdasarkan
hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien jalur pengaruh tidak
langsung (melalui sikap afektif hidup sehat) karakteristik pesan
terhadap perilaku hidup sehat adalah 0,097. Hal ini dapat
menggambarkan bahwa karakteristik pesan memiliki pengaruh tidak
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langsung terhadap perilaku hidup sehat, karena besarnya koefisien
jalur > 0,05.
Pengaruh tidak langsung yang teramati memberikan
kontribusi pada munculnya pengaruh perilaku responden. Ini berarti
aspek evaluatif sikap turut mempengaruhi perilaku ibu-ibu anggota
Posyandu yang diteliti. Sebagai komponen evaluatif atau bersifat
penilaian, efek yang terjadi di komponen afektif sikap layak
dicermati. Yaitu dalam kerangka strategi perancangan atau desain
pesan dalam kampanye.
Munculnya kontribusi (faktor perantara) komponen ini pada
pengaruh perilaku memberi arahan bahwa desain pesan perlu
memperhatikan aspek penilaian (suka – tidak suka, menggemari atau tidak, dan serangkaian pasangan kata sifat lainnya) dalam
desain kampanye yang dibuat. Adapun penelitian ini membuktikan
bahwa serangkaian hal evaluatif pada sikap dapat mempengaruhi
perilaku responden. Jika mengacu pada anggapan Mann (dalam
Azwar, 2010:21) bahwa sikap dan tindakan nyata seringkali berbeda.
Maka hasil analisis ini dapat menjadi temuan penting dalam
merancang strategi persuasi, yakni menguatkan aspek afektif dalam
strategi
penyampaian
pesan
(umpamanya
dengan
lebih
meningkatkan rasa suka pada para gambar di iklan media massa atau
pada juru kampanye). Daripadanya dapat tumbuh pengaruh tidak
langsung yang lebih kuat, sehingga perubahan sikap positif dapat
diikuti dengan perilaku positif.
5.7 Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

dalam

Kampanye Kesehatan Lingkungan melalui Aspek Afektif Sikap
terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Untuk melihat lebih jauh pengaruh pada perilaku hidup sehat,
berikut ini disampaikan rangkuman hasil analisis jalur untuk perilaku
dalam lingkup pribadi:
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Tabel 5.8 Pengaruh Tidak Langsung Karakteristik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan (melalui Aspek Afektif Sikap)
terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu Anggota
Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
R



X2 - Y1.2

0,319 0,319

X2 -Y21

0,259 0,244

Y1.2-Y21

0,127 0,050

Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

4,005

0,244

0,016

0,260

0,817

0,127

-

0,127

31,801 5,6391
10,461

R

0,102
0,070

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.2 : Sikap afektif hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Berdasarkan tabel 5.8 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat
adalah 31,801 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,319 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat. Selanjutnya
pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
karakteristik pesan dan aspek afektif sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat pribadi = 10,461 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan dan
aspek afektif sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat pribadi.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 4,005 ( signifikan) dan thitung variabel
aspek afektifdari sikap hidup sehat pribadi = 0,817 (tidak signifikan).
Selain itu, jugadiperoleh nilai koefisien jalur kedua variabel ini
masing-masing adalah 0,244 (signifikan) dan 0,050 (signifikan).
Berdasarkan table 5.8 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path,
sehingga dapat digambarkan secara diagram jalur sebagai berikut:

KOMUNIKASI KESEHATAN

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

157

 1= 0,948

Y1.2
y1.0 = 0,050

x.1 = 0,319

X2

Y2.1

 2= 0,964

x.2 = 0,244

Gambar 5.8 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Aspek Afektif Sikap terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X : Karakteristik pesan
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
Pengaruh tidak langsung karakteristik pesan terhadap perilaku
hidup sehat pribadi adalah pengaruh karakteristik pesan terhadap
perilaku hidup sehat pribadi melalui aspek afektif sikap hidup sehat.
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien jalur
pengaruh tidak langsung karakteristik pesan (melalui aspek afektif
sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah
0,016. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung ini ternyata
lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh
tidak langsung (melalui aspek afektif sikap hidup sehat) terhadap
perilaku hidup sehat pribadi. Komponen afkesi dari sikap ternyata
tidak mengantarai atau tidak menjadi faktor penyebab tidak
langsung, dalam munculnya pengaruh variabel karakteristik pesan
terhadap perilaku responden.
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Hasil ini menunjukkan kecenderungan yang lain dari pengaruh
perilaku (agregat) dimana pada perilaku perorangan kecenderungan
nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung tidak signifikan. Asumsi
yang dapat dibangun adalah bahwa efek persuasi perilaku
perorangan (pribadi) lebih banyak dipengaruhi hal-hal lain
ketimbang aspek evaluatif (afeksi sikap) pada diri responden dan
bahwa komponen-komponen sikap tidak lantas menjadi faktor
dalam meramalkan perilaku yang akan muncul sebagai efek persuasi.
Hal ini sejalan dengan yang dikemukaan Mueller (1992) bahwa
pengukuran sikap tidak selalu sebagai prediktor perilaku yang baik
(Mueller,1992:83). Adapun jika mengacu kepada Theory of Planned
Behavior dari Icek Ajzen, asumsi ini menguatkan konsep teorinya
bahwa sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) tidak
menjadi satu-satunya faktor penentu niatan perilaku menjelma
menjadi perilaku nyata (performing behavior) dan terdapat beberapa
faktor lain, seperti norma subyektif dan kontrol perilaku lainnya.
Dengan mengacu pada pendapat hasil penelitian Febrigar dan
Petty (dalam Taylor, 2009:202) mengenai keberhasilan kampanye
dikaitkan dengan komponen sikap yang ditonjokan, maka dapat
dikatakan bahwa kampanye yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan
Kota bandar Lampung lebih berupa kampanye berbasis kognitif.
Taylor (2009:202) menyebutkan: Basis afektif dan kognitif dari suatu
sikap juga mempengaruhi penerimaan terhadap persuasi. Secara
spesifik, ketika suatu kampanye lebih didasarkan kepada komponen
afektif, persuasi yang ditujukan pada emosi kemungkinan akan
sukses, sedangkan apabila sikap tergantung pada kognisi, maka
persuasi berbasis kognitif akan lebih sukses.
5.8 Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

dalam

Kampanye Kesehatan Lingkungan melalui Aspek Afektif Sikap
terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Analisis rangkuman pengaruh tidak langsung karekteristik
pesan kampanye kesehatan
terhadap perilaku hidup sehat
lingkungan, melalui aspek afektif sikap dapat dilihat pada tabel 5.9
di bawah ini:
KOMUNIKASI KESEHATAN

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

159

Tabel 5.9 Pengaruh Tidak Langsung Karakteristik Pesan Kampanye
Kesehatan Lingkungan (Melalui Aspek Afektif Sikap)
Terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
R



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

2,318

0,133

0,114

0,247

6,227

0,399

-

0,399

X2 - Y1.2

0,319 0,319 31,801 5,6391

X2 -Y2.2

0,246 0,133

Y1.2-Y2.2

0,399 0,357

29,691

R

0,102
0,175

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan pada tabel 5.9 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat
adalah 31,801 (signifikan) dan koefisien jalur adalah 0,319 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat.
Tabel di atas juga menunjukkan nilai Fhitung pengaruh bersama-sama
karakteristik pesan dan aspek afektif dari sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat lingkunganadalah29,651 (signifikan). Berarti
secara bersama-sama karakteristik pesan dan sikap hidup sehat
berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 2,318 ( signifikan) dan thitung variabel
aspek afektif dari sikap hidup sehat = 6,227 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,113 (signifikan) dan 0,357 (signifikan). Berdasarkan
tabel di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan sebagai berikut:
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 1= 0,948

Y1.2
y1.0 = 0,357

x.1 = 0,319
X2

Y2.2

 2= 0,908

x.2 = 0,113

Gambar 5.9 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Aspek Afektif Sikap Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2.2
X2 : Karakteristik pesan
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Pengaruh tidak langsung karakteristik pesan terhadap perilaku
hidup sehat lingkungan adalah pengaruh karakteristik pesan
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan melalui aspek afektif sikap
hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya
koefisien jalur pengaruh tidak langsung karakteristik pesan (melalui
aspek afektif) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan adalah 0,114.
Nilai ini ternyata lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada
pengaruh tidak langsung karakteristik pesan (melalui aspek afektif
sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Hasil ini berbeda dengan hasil pada perilaku pribadi, patut
diduga bahwa faktor kelompok referensi (reference group) turut
mewarnai kontribusi pada pengaruh yang terjadi. Jika
memperhatikan
karakteristik
responden,
asumsi
tersebut
memperkuat hasil analisis ini bahwa responden cenderung memiliki
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beberapa ciri identidas/karakeristik yang sama (wanita, ibu tumah
tangga, kader Posyandu). Kesamaan ini dapat menjadi semacam
kelompok referensi responden, sedangkan kelompok referensi
(reference groups) dapat mempengaruhi sikap seseorang. Kita juga
cenderung mau dibujuk jika sebuah pendapat diadopsi oleh
sekelompok orang yang kita sukai atau dimana kita menjadi
anggotanya (Taylor, 2009:184). Mar’at (1982:63) mengungkapkan
pengaruh reference group bagi perubahan sikap: Mereka
menganggap dirinya benar atau “normal” bila pendapat mereka
sama dengan pendapat kelompoknya. Oleh karena itu mereka
cenderung untuk mengubah sikap/pendapatnya agar sama dengan
yang lain.
Dari dua hasil analisis diatas dengan melihat besarnya
koefisien jalur, maka dapat disimpulkan bahwa karkateristik pesan
hanya memiliki pengaruh tidak langsung (melalui aspek afektif sikap
0,114).
hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat lingkungan
Sedangkan terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah tidak

5.9. Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

dalam

Kampanye Kesehatan Lingkungan melalui Aspek Konatif
Sikap terhadap Perilaku Hidup Sehat

Ibu-Ibu Anggota

Posyandu
Rangkuman hasil analisis jalur untuk perilaku dalam kaitannya
dengan aspek konatif sikap hidup sehat,dalam hubungan pengaruh
tidak langsung, tersaji dalam tabel 5.10 di bawah ini:
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Tabel 5.10 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Karakteristik
Pesan (Melalui Aspek Konatif Sikap) Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu.
Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



Fhit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

Nonkausal

R2

-

-

-

-

0,085

4,488

0,260

0,061

0,321

0,060

3,602

0,284

-

0,284

thit

X2 - Y1.3 0,291 0,291 26,051 5,104
X2 -Y2

0,32 0,260
23,239

Y1.3-Y2

0,284 0,208

0,142

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan pada tabel 5.10 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek konatif dari sikap hidup sehat
adalah 26,051 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,291 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek konatif dari sikap hidup sehat. Selanjutnya
pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
karakteristik pesan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat adalah 29,651 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik pesan dan
konatif aspek dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 4,788 ( signifikan) dan thitung variabel
aspek konatif dari sikap hidup sehat = 3,602 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,260 (signifikan) dan 0,208 (signifikan). Berdasarkan
tabel 5.10 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga
dapat digambarkan sebagai berikut:
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 1= 0,957

Y1.3

x.1 = 0,291
X2

x.2 = 0,260

Gambar 5.10

y1.0 = 0,208

Y2

 2= 0,926

Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu

Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakteristik pesan
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Pengaruh tidak langsung karakteristik pesan terhadap perilaku
hidup sehat adalah pengaruh karakteristik pesan terhadap perilaku
hidup sehat melalui aspek konatif dari sikap hidup sehat.
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien jalur
pengaruh tidak langsung karakteristik pesan (melalui aspek konatif
sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat adalah 0,061. Hal
ini dapat menggambarkan bahwa karakteristik pesan memiliki
pengaruh tidak langsung terhadap perilaku hidup sehat, karena
besarnya koefisien jalur > 0,05.
Hasil ini berbeda dengan hasil analisis tentang pengaruh tidak
langsung aspek konatif sikap terhadap perilaku untuk subvariabel
kredibilitas komunikator. Jika pada kredibilitas komunikator (X 1)
tidak memberi kontribusi, pada variabel karakteristik pesan (X 2)
ternyata menghasilkan nilai koefisien signifikan. Hal yang dapat
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diambil dari komparasi ini adalah bahwa karakteristik pesan dapat
menjadi perantara munculnya perilaku tertentu. Asumsinya: Isi
pesan dan penyampaiannya yang terorganisir dengan baik lebih,
mampu mempengaruhi aspek konatif sikap (sebagai kecenderungan
berperilaku) hal tersbeut dapat berperanan dalam munculnya
perilaku nyata pada responden.
Untuk lebih jauh meneliti pengaruh terhadap perilaku
responden dimaksud, berikutnya akan dibahas pengaruhnya
terhadap perilaku secara pribadi dan perilaku dalam lingkup
lingkungan.
5.10 Pengaruh Tidak Langsung Karakteristik Pesan Dalam
Kampanye Kesehatan Lingkungan Melalui Aspek Konatif
Sikap Terhadap Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Hasil analisis jalur untuk pengaruh karakteristik pesan
terhadap perilaku secara pribadi para responden, dalam konteks
penaruh tidak langsung aspek konatif sikap, dirangkum pada tabel
5.11 sebagai berikut:
Tabel 5.11

Pengaruh Tidak Langsung Karakteristik Pesan (Melalui
Aspek Konatif Sikap) Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Pengaruh

Pasangan
Variabel

R



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,578

0,213

0,041

0,254

2,666

0,221

-

0,221

X2 - Y1.3

0,291 0,291 26,051 5,104

X2 -Y2.1

0,291 0,213

Y1.3-Y2.1

0,221 0,159

13,914

R

2

0,067
0,090

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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Berdasarkan pada tabel 5.11 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan dalam kampanye terhadap aspek konatif dari
sikap hidup sehat = 26,051 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,291
(signifikan). Daripadanya dapat disimpulkan ada pengaruh
karakteristik pesan terhadap aspek konatif dari sikap hidup sehat.
Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh
bersama-sama karakteristik pesan dan aspek konatif dari sikap
hidup sehat terhadap perilaku hidup sehat pribadi adalah 13,914
(signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
karakteristik pesan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat
berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat pribadi.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 3,578 ( signifikan) dan thitung variabel
aspek konatif dari sikap hidup sehat = 2,666 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini adalah
0,213 (signifikan) dan 0,159(signifikan). Berdasarkan tabel di atas
diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat digambarkan
sebagai berikut:
 1= 0,966

Y1.3
y1.0 = 0,159

x.1 = 0,259
X2

Y2.1

 2= 0,954

x.2 = 0,213

Gambar 5.11

Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu

Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X2 : Karakteristik pesan
Y1.3 : Sikap konatif hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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Pengaruh tidak langsung karakteristik pesan dalam hal ini
dianalisis melalui aspek konatif sikap hidup sehat terhadap perilaku
probadi.
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya
koefisien jalur pengaruh tidak langsung karakteristik pesan (melalui
aspek konatif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat
pribadi adalah 0,041. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung ini
ternyata lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
ada pengaruh tidak langsung (melalui aspek konatif sikap hidup
sehat) terhadap perilaku hidup sehat pribadi. Hasil ini menjadi
gambaran bahwa terdapat kecenderungan-kecenderungan lain dari
komponen sikap dalam mempengaruhi perilaku. Terbukti disini
bahwa aspek konatif tidak memberi kontribusi dalam mempengaruhi
perilaku pribadi, meskipun berpengaruh pada perilaku secara umum
(Tabel 5.11). Asumsinya, karakteristik pesan mempengaruhi perilaku
responden (pengaruh tidak langsung dalam konteks agregat), namun
tidak terjadi dalam pengaruh tidak langsung pribadi. Hasil analisis
subhipotesis ini menjadi temuan penting manakala menelaah aspek
konatif, yang berupa keputusan psikologis (kecenderungan) untuk
menampilkan perilaku dari sikap yang terbentuk terhadap obyek
sikap. Ternyata aspek konatif dalam sikap tidak menjadi perantara
(pengaruh tidak langsung) munculnya perilaku pribadi.
5.11

Pengaruh

Tidak

Langsung

Karakteristik

Pesan

dalam

Kampanye Kesehatan Lingkungan melalui Aspek Konatif
Sikap terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu
Anggota Posyandu
Rangkuman analisis pengaruh tidak langsung karakteistik
pesan dengan perantaraan aspek konatif dari sikap hidup sehat
respondedn, terhadap perilaku hidup sehat lingkungan respondedn.
Disajikan pada tabel 5.12 berikut ini:
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Tabel 5.12 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Karakteristik
Pesan (melalui Aspek Konatif Sikap) terhadap Perilaku
Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
R



Fhit

thit

X2 - Y1.3

0,291 0,291 26,051 5,104

X2 -Y2.2

0,246 0,198

Y1.3-Y2.2

0,224 0,166

13,189

Langsung

Tidak
Langsung

R
Total

-

-

-

3,315

0,198

0,048

0,246

2,788

0,224

-

0,224

0,085
0,086

Keterangan:
X2 : Karakteristik pesan;
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat;
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Berdasarkan pada tabel 5.12 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
karakteristik pesan terhadap konatif aspek dari sikap hidup sehat
adalah 26,051 (signifikan) dan koefisien jalur adalah 0,291 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek konatif dari sikap hidup sehat. Selanjutnya
pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
karakteristik pesan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan adalah 13,189 (signifikan).
Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama karakteristik
pesan dan aspek konatif dari sikap hidup sehat berpengaruh
terhadap perilaku hidup sehat lingkungan.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 3,315 (signifikan) dan t hitung variabel
aspek konatif dari sikap hidup sehat = 1,788 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,198 (signifikan) dan 0,116 (signifikan). Berdasarkan
tabel 5.12 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga
dapat digambarkan model koefisien berikut ini:
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 1= 0,957
Y1.3
y1.0 = 0,116

x.1 = 0,291
X1

Y2.2

2= 0,956

x.2 = 0,198

Gambar 5.12 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Karakteristik Pesan dan
Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat Terhadap Perilaku
Hidup Sehat Lingkungan Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.3
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2
X2 : Karakteristik pesan
Y1.3 : Aspek konatif sikap hidup sehat
Y2.2 : Perilaku hidup sehat lingkungan
Hasil analisis menunjukkan pengaruh tidak langsung melalui
aspek konatif sikap hidup sehat pada perilaku lingkungan yang
menunjukkan koefisien jalur adalah 0,048. Nilai koefisien jalur
pengaruh tidak langsung ini ternyata lebih kecil dari 0,05, sehingga
dapat disimpulkan tidak ada pengaruh tidak langsung (melalui
aspek konatif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat
lingkungan responden. Angka koefisien ternyata menunjukkan
kecenderungan sama dengan pengaruh pada perilaku pribadi. Hasil
kedua analisis pengaruh di atas (pribadi dan lingkungan)
menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung karakteristik pesan
(melalui aspek konatif sikap hidup sehat) ternyata tidak memiliki
pengaruh tidak langsung, baik terhadap perilaku hidup sehat pribadi
maupun dalam lingkup lingkungan. Trend ini menunjukkan bahwa
variabel karakteristik pesan tidaklah dipengaruhi oleh aspek konatif
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sikap dalam memunculkan pengaruh perilaku hidup sehat. Aspek
konatif dari sikap dimaksud, tidaklah menjadi faktor perantara dalam
munculnya pengaruh pada perilaku responden. Dalam khasanah
psikologi sosial, komponen konatif dari sikap disebut sebagai
kecenderungan untuk berperilaku terhadap obyek sikap, maka hasil
temuan ini dapat menjadi referensi bahwa sebagai pengaruh tidak
langsung, kontribusinya tidaklah dominan dalam mempengaruhi
perilaku responden. Sangat boleh jadi, sikap memiliki konstelasi
dengan perilaku di lingkup sosial dan kelompok, namun dalam
penelitian ini ditunjukkan bahwa kecenderungan (komponen konatif
dari sikap hidup sehat respondedn) tidak memberi kontribusi
sebagai faktor perantara munculnya pengaruh pada perilaku hidup
sehat responden dalam lingkup lingkungan.
Jika kita membandingkan frekuensi besarnya nilai koefisien
jalur pengaruh tidak langsung karakteristik pesan dalam kampanye
kesehatan lingkungan (melalui aspek kognitif, afektif dan konatif dari
sikap) terhadap perilaku hidup sehat responden, maka diperoleh
komparasi nilai koefisien berikut ini: Pengaruh tidak langsung
karakteristik pesan kampanye kesehatan lingkungan terhadap
perilaku hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu yang diteliti,
terbesar pertama adalah pengaruh tidak langsung melalui aspek
kedua adalah melalui aspek afektif dari sikap hidup se
0,061).
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BAB 6
Saluran Komunikasi Dalam Kampanye
Kesehatan Lingkungan

1. Saluran Komunikasi dalam Kampanye Kesehatan Lingkungan
Kampanye kesehatan terhadap sikap hidup sehat yang
meliputi aspek kognitif (Y1.1.), aspek afektif (Y1.2.) dan aspek konatif
(Y1.3). Secara berurutan ditampilkan hasil analisis setiap subvariabel
dari komponen sikap tersebut, dalam kaitannya sebagai pengaruh
langsung dari saluran komunikasi yang digunakan dalam kampanye
kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Analisis
jalur untuk variabel saluran komunikasi pada masing-masing
komponen.
a. Aspek Kognitif
Aspek kognitif (komponen sikap berupa pemahaman dan
penilaian). Hasil analisisnya, dapat dilihat tabel berikut:
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Tabel 1 Aspek Kognitif
Posyandu

Sikap

Hidup

Sehat

Ibu-ibu

Anggota

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



Fhit

thit

X3- Y1.1

0,249 0,249 18,514 4,303

X3-Y2

0,442 0,365

Tidak
NonLangsung
Total
Langsung
kausal
-

-

-

-

7,006

0,365

0,077

0,442

0,077

5,937

0,400

-

0,400

55,968
Y1.1 -Y2

0,400 0,310

R2

0,062

0,286

Keterangan:
X3 : Saluran komunikasi;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan pada tabel1 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
saluran komunikasi terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat
adalah 18,514 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,249 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat. Selanjutnya
pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
saluran komunikasi dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat adalah 55,968 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama saluran komunikasi dan
aspek kognitif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 7,006( signifikan) dan thitung variabel
aspek kognitif dari sikap hidup sehat = 5,937 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masing
adalah 0,365 (signifikan) dan 0,310 (signifikan). Berdasarkan tabel di
atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan model berikut:
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 1= 0,963

x.1 = 0,249
X3

Y1.1

y1.0 = 0,310
Y2

 2= 0,845

x.2 = 0,365

Gambar 1. Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Saluran Komunikasi
Terhadap Aspek Kognitif Sikap Hidup Sehat Ibu-ibu
Anggota Posyandu
Keterangan:
X3 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X3 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X3 berpengaruh langsung terhadap Y2
X3 : Saluran komunikasi
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Koefisien jalur pengaruh saluran komunikasi terhadap aspek
kognitif sikap hidup sehat bernilai 0,249 yang berarti signifikan
karena >0.05. Berarti saluran komunikasi berpengaruh langsung
terhadap aspek kognitif sikap hidup sehat. Hasil ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan saluran komunikasi secara majemuk (multi
channel) mampu mempengaruhi sikap responden dalam aspek
kognitifnya. Hal ini mengindikasikan aspek persepsi, pengetahuan
dan penilaian (kognisi dalam sikap) dapat diubah dengan
penyampaian pesan melalui saluran komunikasi yang digunakan.
Pada point ini persuasi atau kampanye dari Dinas Kesehatan Kota
Bandar Lampung dapat dikatakan berhasil merancang saluran
komunikasi yang efektif, sehingga pesan-pesan mudah untuk
dikenali melalui saluran-saluran penyampai pesan yang baik.
Daripadanya, pesan-pesan yang disampaikan mudah untuk
direspons secara kognitif oleh responden.
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Dari temuan di lapangan, fenomena saluran komunikasi yang
menarik adalah dengan memaksimalkan saluran komunikasi tak
bermedia (interpersonal). Dimana saluran komunikasi tidak
bermedia selain disukai oleh responden juga dinilai oleh responden
sebagai sesuatu yang baik. Hal ini dapat dilihat dari frekeunsi
jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai saluran
komunikasi berikut ini:
Tabel 2. Kegiatan kampanye dalam bentuk kunjungan ke rumahrumah

Valid Sangat setuju

150

53.0

Valid
Percent
53.0

Setuju

65

23.0

23.0

76.0

Tidak pasti /
tidak tahu

46

16.3

16.3

92.2

Tidak setuju

17

6.0

6.0

98.2

Sangat tidak
setuju

5

1.8

1.8

100.0

283

100.0

100.0

Frequency Percent

Total

Cumulative
Percent
53.0

Tabel 2 di atas menunjukkan hanya 7,8% responden yang
menyatakan kunjungan juru kampanye tidak baik. Asumsinya,
responden dapat mempersepsi dan menilai adanya kemajemukan
saluran komunikasi yang digunakan. Dari kemajemukan itu saluran
interperonal dapat dianggap berhasil memainkan perannya sebagai
penyampai pesan kampanye yang baik. Adapun hasil analisis path
menunjukkan bahwa persepsi dan penilaian dalam sikap,
dipengaruhi oleh pengenalan hingga pemahaman responden
terhadap saluran komunikasi yang digunakan.
b. Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Hasil analisis jalur untuk subvariabel saluran komunikasi (X 3)
terhadap komponen atau aspek afektif dari sikap hidup sehat
disajikan pada tabel 6.3 berikut:
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Tabel 3 Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu
Pasangan
Variabel

2

Pengaruh
R



X3- Y1.2

0,291 0,291

X3 -Y2

0,442 0,364

Y1.1 -Y2

0,375 0,269

Fhit

thit

26,041
49,727

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

5,103

-

-

-

6,780

0,364

0,078

0,442

5,021

0,375

-

0,375

0,085
0,262

Keterangan:
X3 : Saluran komunikasi;
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan pada tabel 3 di atas diperoleh Fhitungpengaruh
saluran komunikasi terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat
adalah 26,041 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,291 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek afektif dari sikap hidup sehat. Selanjutnya
pada tabel di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama
saluran komunikasi dan aspek afektif dari sikap hidup sehat
terhadap perilaku hidup sehat = 49,727 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama saluran komunikasi dan
aspek afektif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 6,780 ( signifikan) dan t hitung variabel
aspek afektif dari sikap hidup sehat = 5,021 (signifikan). Selain itu,
juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,364 (signifikan) dan 0,269 (signifikan). Berdasarkan
tabel 3.6 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga
dapat digambarkan sebagai berikut:
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 1= 0,957
Y1.2
x.1 = 0,291
X3

y1.0 = 0,269

Y2

 2= 0,859

x.2 = 0,364

Gambar 2 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Saluran Komunikasi dan
Aspek Afektif Sikap Hidup Sehat terhadap Perilaku
Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X3 berpengaruh langsung terhadap Y1.2
X3 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X3 berpengaruh langsung terhadap Y2
X3: Saluran komunikasi
Y1.2 : Aspek afektif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Koefisien jalur pengaruh saluran komunikasi terhadap aspek
afektif sikap hidup sehat bernilai 0,291 yaitu lebih besar dari 0.05
(signifikan). Hasil ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi
berpengaruh langsung terhadap aspek afekitif dari sikap hidup
sehat. Dapat disimpulkan bahwa komponen afektif yaitu aspek
penilaian atau evaluatif atas obyek sikap (dalam hal ini pesan-pesan
komunikasi yang disampaikan) dapat dipengaruhi dengan
penyampaian di saluran-saluran komunikasi yang digunakan.
Saluran komunikasi yang digunakan mampu berperan optimal dalam
menyampaikan pesan sehingga melalui saluran itu aspek evaluatif,
seperti rasa suka dan tidak suka, dapat dipengaruhi.
Jika melihat kecenderungan jawaban responden atas saluran
komunikasi yang digunakan, diperoleh temuan bahwa penggunaan
saluran tidak bermedia yang paling disukai oleh responden. Secara
garis besar dapat dikatakan bahwa saluran non-media merupakan
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saluran komunikasi yang efektif untuk meraih efek persuasi dalam
kampanye ini yaitu :
sifatnya komunikasi interpersonal (wawancara dengan juru
kampanye). Saluran yang digunakan telah dirancang oleh Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan faktor
pembiayaan. Rancangan kampanye dengan menampilkan iklan di
radio secara anggaran relatif lebih murah dibandingkan di surat
kabar, sedangkan strategi wawancara dapat dilaksanakan lebih
sering.
Strategi pemanfaatan berbagai saluran atau media ini
mendukung pernyataan dari Graeff, Elder dan Booth, (1996) yang
menyatakan: Strategi-strategi komunikasi yang menggabungkan
saluran-saluran majemuk merupakan strategi yang mempunyai
dampak paling besar bagi upaya perubahan perilaku kesehatan
(United States Departement of Health and Human Service,1989
dalam Graeff, 1996:102). Selanjutnya disebutkan:
Saluran Interpersonal -- seperti komunikasi tatap muka,
distribusi ke komunitas, kunjungan rumah, pelatihan, diskusi
kelompok, dan penyuluhan-- umumnya merupakan saluran yang
paling baik untuk menjaga kredibilitas pesan-pesan, menyediakan
informasi, dan mengajarkan keterampilam yang kompleks, yang
membutuhkan komunikasi dua arah antara individu dengan
seseorang sebagai sumber informasi yang terpercaya.
(Graeff,1996:102)
Dari data jawaban responden, terlihat bahwa saluran
komunikasi telah dirancang dengan mempertimbangkan keluasan
cakupan responden serta efek yang diharapkan melalui beragamnya
saluran yang digunakan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan yang
dimaksudkan Dean Kazoleas (dalam Baldwin, 2004:336) mengenai
campaign design dengan mengacu McGuire’s Matrix yakni dalam
pemanfaatan saluran tertentu untuk maksud lebih mendalam bagi
receiver. Dinyatakan bahwa berita malam memperoleh rating tinggi,
tetapi para remaja jarang menontonnya. Bagi remaja Amerika lebih
mengena menggunakan saluran komunikasi siaran radio dengan
peluang didengar lebih banyak, ketika mereka lebih gandrung
mendengarkan stereo set di mobil saat berjalan-jalan bersama
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teman-temannya (Baldwin, 2004: 338). Konsekuensinya, dalam
menggunakan beberapa saluran komunikasi -- selain pertimbangan
biaya -- perlu penonjolan atau penekanan pada salah satu saluran.
Adalah strategis untuk menggunakan banyak saluran dengan
maksud meraih sebanyak mungkin penerimaan pada khalayak,
namun untuk lebih memperdalam dampak persuasi perlu
kemenonjolan atau prioritas saluran yang digunakan.
c. Aspek Konatif Sikap Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Kehadiran media dalam mempengaruhi sikap khalayak telah
menjadi fenomena komunikasi. Media saja sudah menjadi pesan
McLuhan (dalam Rakhmat, 1989:220) merupakan pernyataan bahwa
kehadiran saluran komunikasi penting dan memberi pengaruh pada
publik, walaupun efek yang ditimbulkan oleh televisi berbeda
dengan efek pesan yang sama melalui iklan di surat kabar.
Teori McLuhan banyak dikritisi, namun sesungguhnya ada
pokok pikiran teori ini yang dapat dijadikan referensi tentang media.
Bahwa kehadiran media tentulah disadari oleh komunikan dan
secara fisik media telah membawa pengaruh pada hari-hari
kehidupan manusia. McLuhan berpendapat bahwa walaupun sebuah
pesan mempengaruhi keadaan sadar kita, adalah medium yang
mempengaruhi dengan lebih besar lagi keadaan bawah sadar kita
(Soules, 2001 dalam West, 2008b:145).
Lebih jauh disebutkan: Hipotesis McLuhan bahwa medium
membentuk pesan dan, ironisnya, ketidaksadaran kita mengenai
mediumlah yang membuat pesan menjadi lebih penting (West,
2008b:145). Walaupun hal tersebut terus mengundang kritik para
ahli, namun dalam konteks penelitian ini, pernyataan bahwa
kehadiran media yang sering tidak disadari oleh khalayak, dapat
menjadi referensi bahwa saluran komunikasi yang digunakan dapat
mempengaruhi kecenderungan perilaku (konatif) dari sikap
responden. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut,
perencana komunikasi dalam kampanye kesehatan yang diteliti
tampaknya telah mempertimbangkan pemanfaatan saluran yang
beragam.
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Venus (2004) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
keefektifan media dengan menyebutkan tiga hal:
1. menggunakan banyak sumber untuk menjangkau khalayaknya.
2. memasukkan kegiatan kampanye ke dalam komunitas yang lebih
besar.
3. tetap bersandar pada prinsip kesegeraan dalam meraih khalayak
(Venus, 2004,93).
Kemudian disarankan Venus (2004) untuk melihat jenis media
mana yang akan digunakan berdasarkan penghitungan alasan positif
dan negatif dan penggunaannya sebagai saluran kampanye dalam
tabel 6.8 Karakteristik Media atau Saluran, berikut ini:
Tabel Karakteristik Media atau Saluran
Media
Surat Kabar

Alasan Positif
menggunakanya
Relatif Murah untuk
mendapatkannya;
jangka waktunya
pendek; jangkauannya luas; para
pembaca
menentukan ukuran
komsumsi; baik untuk
detail masalahmasalah teknis dan
dukungan pihak
ketiga

Alasan Negatif
menggunakannya
Pasif; reproduksi foto
kurang bagus; tidak
dinamis-kurang
menarik perhati-an;
aktivitas membaca
menurun sesuai
dengan hambatan
waktu
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Majalah

Kualitas
reproduksinya
menimbulkan
pengaruh yang besar;
pembaca menghendaki adanya iklan;
dapat digunakan
untuk waktu yang
lama; dapat meng
asosiasikan brand
dengan ikon-ikon
budaya dalam massa

Hanya dapat
dikonsumsi secara
visual; waktu yang
lama; tidak
menumbuhkakn
hubungan

TV

Penglihatan, suara
dan pergerakan
terlihat nyata;
repetisi
(pengulangan);
mencakup daerah
tertentu; menghibur;
memberi kredibilitas
tertentu atas produk

Selektivitas kurang;
hal-hal detail sering
terabaikan;
ramai/kacau balau;
relatif mahal; waktu
yang lama; ketatnya
pengaturan isi pesan;
khalayak tersebar
secara renggang dan
terfragmentasi
(menghasilkan
saluran-saluran baru);
tidak fleskibel

Radio

Dapat digunakan
secara luas; aktif;
target lokal; target
berdasarkan
pembagian waktuwaktu tertentu;
relatif murah; adanya
intimacy;
menimbulkan
kedekatan dan terjadi
dengan segera;
berdasarkan topik

Tidak ada isi visual;
sementara; tidak lama;
sering digunakan
sebagai latar belakang;
perhatiannya rendah;
khalayaknya sedikit;
kurang istimewa
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tertentu; dapat
mengikutsertakan
pendengar
Film

Akibatnya besar;
mengikat khalayak

Mahal, terutama
pembuatannya; kurang
detail

Billboard / poster

Harga murah; lokal;
mudah diubah;
praktis

Kurangnya kapasitas
untuk menaruh
perhatian;
memungkinkan
segmentasi yang
terbatas; gampang
dirusak atau rawan
perusakan; banyak
menimbullkan
kebingungan; gambar
relatif sedikit

Media

Alasan Positif
menggunakanya

Alasan Negatif
menggunakannya

Pengiriman surat

Ongkos produksi
yang rendah; dapat
disimpan sebagai
referensi; memasukkan hal-hal yang
detail; terarah dan
dapat diuji

Relatif mahal untuk
dilakukan; biasanya
respons hanya
mencapai 2%. Tidak
populernya junk mail
dan penjualan jarak
jauh melalui telepon

Promosii penjualan

Berakibat langsung
pada penjualan;
merangsang untuk
mencoba

Mengubah merek
menjadi komoditas
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Banner Website di
Internet

Keberadannya murah;
aktif; pesan dapat
berupa animasi, suara
dan warna untuk
menarik perhatian;
penyediaan informasi
yang serba cepat;
dapat digunakan
sebagai fasilitas
penjualan

Bukan ruang lingkup
nasional; aksesnya
terbatas dan tidak
relevan untuk barang
yang merusak dan
yang membutuhkan
sensasi tertentu,
seperti parfum dan
makanan

Sumber: Varey, Richard (dalam Venus, 2004:91)
Dengan melihat urutan besarnya nilai koefisien dari analisis
terhadap saluran komunikasi yang digunakan dalam kampanye
kesehatan, terhadap ketiga komponen sikap hidup sehat (kognitif,
afektif, konatif), maka diperoleh bahwa pengaruh saluran
komunikasi dalam kampanye kesehatan lingkungan, mempunyai
kontribusi terbesar dalam mempengaruhi komponen kognitif dari
sikap hidup sehat dengan koefisien
aspek konatif dari sikap
terhadap aspek afektif dari sikap
.
2. Perilaku Hidup Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
Saluran komunikasi berpengaruh langsung terhadap perilaku
hidup sehat. Hasil ini menunjukkan kecenderungan pengaruh yang
sama pada sikap, dimana ditunjukkan hasil bahwa pengaruh pada
sikap dan pengaruh pada perilaku keduanya menunjukkan angka
koefisien signifikan. Kesamaan tersebut mengindikasikan adanya
keterkaitan sikap yang terbentuk atau terpengaruh dengan
munculnya perilaku.
Hal tersebut telah menjadi fokus perhatian dari Theory of
Reasoned Action dari Icek Ajzen dan Martin Fishbean (1975) bahwa
sikap memilki relevansi erat dengan perilaku. Model ini menarik bagi
banyak psikolog karena model ini mengasumsikan bahwa orang
menggunakan pertimbangan rasional dan karena model ini
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menempatkan sikap sebagai penentu utama perilaku (dalam
Taylor,2009:204).
Teori yang kemudian dikembangkan menjadi Theory of Planned
Behavior ini menyatakan bahwa suatu perilaku tidak terbentuk
begitu saja tanpa adanya perencanaan atau kesadaran seseorang
akan tujuan yang ingin dicapai melalui perilaku tersebut (Venus,
2004:35), dimana sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior),
bersamaan dengan faktor lain, mendorong individu membentuk
niatan perilaku (behavior intention) kemudian teraktualisasikan
dalam perilaku. Baldwin (2004:144) menyatakan bahwa dalam rangka
menentukan niatan perilaku seseorang, kita membutuhkan
1) sikap sesorang untuk menunjukan perilaku (yakni totalitas dari
keyakinan tentang perilaku tersebut dengan penilaiannya atas
keyakinan tersebut) dan
2) norma-norma subyektif yang ada (berupa persepsi seseorang
atas kelayakan sosial dalam menampilkan perilaku-perilaku
tetentu).
Dengan melihat kedua hasil analisis diatas, ada kecenderungan
sikap terkait dengan perilaku responden, yakni terjadi pengaruh
yang relatif sama dari subvariabel saluran komunikasi.
Penelitian ini memperoleh temuan yang memperkuat konsepsi
teori dari Icek Ajzen dan Martin Fishbein yaitu teori tindakan
beralasan (theory of reasoned action ) dan teori perilaku terencana
(theory of planned behavior), yakni dengan melihat formula yang
disajikan Fishbein dan Ajzen (1980 dalam Litllejohn, 2008:114),
mengenai formulasi dalam menjelaskan teori tindakan beralasan
tersebut berbasiskan behavior inetention atau intensi perilaku yang
dapat diprediksi dengan melihat sikap terhadap perilaku (attitude
toward behavior) dan norma subyektif (subjective norm).



Keterangan : BI

= intensi perilaku;
 = sikap terhadap perilaku;
SN = norma subyektif (apa pikiran orang lain);

 = bobot sikap;
 = bobot norma subyektif.
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Secara spesifik, intensi dari perilaku tertentu ditentukan oleh
sikap Anda terhadap perilaku dan kumpulan keyakinan tentang
bagaimana orang lain ingin Anda berperilaku. Setiap faktor – sikap
Anda dan opini orang lain -- diberi bobot menurut kepentingannya,
terkadang sikap Anda adalah yang paling penting, terkadang sikap
orang lain adalah yang terpenting, serta kadang-kadang sikap Anda
dan orang lain lebih atau kurang setara dalam bobotnya(Littlejohn,
2009:114).
Formulasi tersebut, dalam konteks penelitian ini, bobot sikap
khalayak berada dalam perimbangan yang setara dengan persuasi
yang disampaikan melalui saluran komunikasi (terutama saat
wawancara dan kunjungan juru kampanye). Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa perilaku hidup sehat para responden dapat
dipengaruhi dengan persuasi sang juru kampanye untuk
memperkokoh niatan perilaku (behavior intention/BI), sehingga
pengaruh pada perilaku responden dapat terjadi dengan cara
menguatkan bobot atau bobot norma subyektif sebagai sikap orang
lain yang menguatkan sikap responden untuk berperilaku. Dalam hal
ini sang juru kampanye keberadannya pada posisi yang memilki
kemampuan untuk menguatkan norma subyektif responden
(menguatkan bobot ).
3. Saluran Komunikasi terhadap Perilaku Hidup Sehat
Temuan-temuan penelitian mengenai hubungan antara sikap
dengan perilaku belum konklusif (Azwar, 2010:16) namun dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan sikap dengan
perilaku, jika dilihat pengaruh langsung saluran komunikasi pada
ketiga kompoenn sikap (variabel Y1) dan pada perilaku (variabel Y2).
Hasil uji statistik dan analisis jalur menunjukkan bahwa ada
pengaruh signifikan saluran komunikasi untuk kedua variabelvaribel terikat dimaksud. Hasil ini memperkuat asumsi keterkaitan
sikap dengan perilaku, sebagaimana dalam postulat konsistensi
tergantung (postulate of contingent consistency) dari Werner dan
DeFleur (1969) yang menyatakan bahwa hubungan sikap dan
perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tetentu.
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Norma-norma, peranan, keanggotaan kelompok, kebudayan
dlsb, merupakan kondisi ketergantugan yang dapat mengubah
hubungan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, sejauhmana prediksi
perilaku dapat disandarkan pada sikap akan berdeda dari waktu ke
waktu dan dari satu situasi ke situasi lainnya (Azwar 2010:17). Dari
pengertian ini dapat dikatakan bahwa sikap ibu-ibu Kader Posyandu
memiliki keterkaitan dengan perilaku didasari oleh peranannya
(sebagai pengurus Posyandu yang notabene adalah institusi informal
yang terstruktur), kelompoknya (sesama anggota Posyandu) serta
norma-norma sosial di lingkungannya.
Hal tersebut menguatkan asumsi bahwa sikap mempunyai
konsistensi pada perilaku, namun tidak semata-mata perilaku
ditentukan oleh sikap, sebagaimana Ajzen (1985) menyempurnakan
Theory of Reactioned Action dengan Theory of Planned Behavior
dengan memasukkan variabel kontrol. Dalam niatan perilaku
seseorang untuk menampilkannya dalam perilaku tertentu, sering
terhalang oleh sejumlah ketidakyakinan dirinya di dalam
kemampuannya untuk menampilkan perilaku itu (Ajzen,1991 dalam
Badwin, 2004:145).
Misalkan, kampanye untuk mengajak menjadi donor organ
tubuh, dapat menjadi kurang efektif manakala perilaku yang
dipahami oleh Anda (perceived behavior), bahwa Anda tak dapat
melengkapi kegiatan yang baik itu dengan menjadi seorang
pendonor (Baldwin, 2004:145).
4. Saluran Komunikasi melalui Aspek Koginitif dari Sikap
terhadap Perilaku Hidup Sehat
Analisis pengaruh tidak langsung saluran komunikasi dalam
kampanye kesehatan lingkungan terhadap perilaku hidup sehat
melalui sikap (kognitif, afektif dan konatif) pada ibu-ibu anggota
Posyandu berupa analisis subvariabel saluran komunikasi (X 3)
terhadap subvariabel perilaku (Y2) dalam substansi perilaku pribadi
(Y2.1) dan lingkungan (Y2.2); dianalisis pengaruh tidak langsung
melalui variabel sikap (Y1) yang meliputi aspek kognitif (Y1.2), afektif
(Y1.2) dan konatif (Y1.3). Dalam konteks pengujian adalah faktor
perantara yang dapat ditimbulkan ketiga kompoenen sikap tersebut
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dalam turut memunculkan pengaruh perilaku responden. Analisis
pengaruh tidak langsung saluran komunikasi melalui aspek kognitif
sikap terhadap perilaku responden (secara agregat) hasilnya
terangkum dalam tabel 6.12 berikut:
Tabel 12 Saluran Komunikasi (melalui Aspek Kognitif Sikap)
Kampanye Kesehtan Lingkungan terhadap Perilaku Hidup
Sehat Ibu-Ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



Fhit

thit

R

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

7,006

0,365

0,077

0,442

5,937

0,400

-

0,400

X3- Y1.1

0,249 0,249 18,514 4,303

X3-Y2

0,442 0,365

Y1.1 -Y2

0,400 0,310

55,968

0,062

0,286

Keterangan:
X3 : Saluran komunikas;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2 : Perilaku hidup sehat
Berdasarkan pada tabel 6.12 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
saluran komunikasi terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat
adalah 18,514 (signifikan) dan koefisien jalur adalah 0,249 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat. Pada tabel
6.12 di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama saluran
komunikasi dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat adalah 55,968 (signifikan). Hal ini menunjukkan
bahwa secara bersama-sama saluran komunikasi dan aspek kognitif
dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai t hitung untuk
variabel karakteristik pesan = 7,006 (signifikan) dan thitung variabel
aspek kognitif dari sikap hidup sehat = 5,937 (signifikan). Selain itu,
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juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini masingmasing adalah 0,365 (signifikan) dan 0,310 (signifikan). Berdasarkan
tabel di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan model berikut:

Y1.1
x.1 = 0,249

y1.0 = 0,310

X3

Y2

 2= 0,845

x.2 = 0,365

Gambar 6.7 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Saluran Komunikasi dan
Aspek Kognitif Sikap Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X3 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X3 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2
X3 berpengaruh langsung terhadap Y2
X3 : Karakterisitik pesan
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2 : Perilaku hidup sehat
Pengaruh tidak langsung saluran komunikasi terhadap
perilaku hidup sehat adalah pengaruh saluran komunikasi terhadap
perilaku hidup sehat melalui aspek kognitif sikap hidup sehat.
Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya koefisien jalur
pengaruh tidak langsung saluran komunikasi(melalui aspek kognitif
sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat adalah 0,077. Hal
ini dapat menggambarkan bahwa saluran komunikasimemiliki
pengaruh tidak langsung terhadap munculnya perilaku hidup sehat
pada responden, dikarenakan besarnya koefisien jalur >0,05.
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Munculnya perubahan perilaku hidup sehat turut ditentukan
oleh aspek kognitif sikap hidup sehat, sebagai salah satu faktor
perantara yang dapat memunculkan pengaruh pada perilaku. Jika
dikaitkan dengan konsepsi theory of planned bahavior bahwa niatan
perilaku (behaviorintention) memiliki banyak faktor penentu
munculnya perilaku yang terlihat nyata (behavior perform), maka
dapat dikatakan bahwa komponen kognitif dalam sikap dapat
mempengaruhi niatan perilaku, atau menjadi faktor pendukung
memunculkan niatan perilaku menjadi perilaku nyata (behavior
perform). Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa pengaruh tidak
langsung dari komponen kognitif sikap, potensial dalam
memunculkan niatan perilaku menjadi perilaku nyataatau action.
6.8 Pengaruh Tidak Langsung Saluran Komunikasi Terhadap
Perilaku
Rangkuman hasil analisis jalur pengaruh tidak langsung
melalui aspek kognitif untuk pengaruhnya dalam perilaku pribadi
dapat dilihat pada tabel 13 di berikut ini:
Tabel 13 Saluran Komunikasi (melalui Aspek Kognitif Sikap) terhadap
Perilaku Hidup Sehat Pribadi Ibu-Ibu Anggota Posyandu
2

Pengaruh
Pasangan
Variabel

R



Fhit

thit

Langsung

Tidak
Langsung

Total

-

-

-

3,742

0,212

0,071

0,283

5,027

0,338

-

0,338

X3 - Y1.1

0,249 0,249 18,514 4,303

X3 -Y2.1

0,283 0,212

Y1.1 -Y2.1

0,338 0,285

25,920

Keterangan:
X3 : Karakterisitik pesan;
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat;
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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0,062
0,156

Berdasarkan pada tabel 13 di atas diperoleh Fhitung pengaruh
saluran komunikasi terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat
adalah 18,514 (signifikan) dan koefisien jalur = 0,249 (signifikan),
dengan demikian dapat disimpulkan ada pengaruh karakteristik
pesan terhadap aspek kognitif dari sikap hidup sehat. Pada tabel 6.13
di atas juga diperoleh Fhitung pengaruh bersama-sama saluran
komunikasi dan aspek kognitif dari sikap hidup sehat terhadap
perilaku hidup sehat pribadi adalah 25,920 (signifikan). Hal ini
menunjukkan bahwa secara bersama-sama saluran komunikasi dan
aspek kognitif dari sikap hidup sehat berpengaruh terhadap perilaku
hidup sehat pribadi.
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai thitung untuk
variabel karakteristik pesan = 3,742 (signifikan) dan thitung variabel
afektif aspek kognitif dari sikap hidup sehat = 5,027 (signifikan).
Selain itu, juga diperoleh besarnya koefisien jalur kedua variabel ini
adalah 0,212 (signifikan) dan 0,285 (signifikan). Berdasarkan tabel
6.13 di atas diperoleh hasil besarnya koefisien path, sehingga dapat
digambarkan sebagai berikut:
 1= 0,969

x.1 = 0,249

Y1.1

y1.0 = 0,285

X3

Y2.
x.2 = 0,212

e2= 0,919

1

Gambar 6.8 Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Saluran Komunikasi dan
Aspek Kognitif Sikap Terhadap Perilaku Hidup Sehat
Pribadi Ibu-ibu Anggota Posyandu
Keterangan:
X2 berpengaruh langsung terhadap Y1.1
X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y2.1
X2 berpengaruh langsung terhadap Y2.1
X2 : Karakterisitik pesan
Y1.1 : Aspek kognitif sikap hidup sehat
Y2.1 : Perilaku hidup sehat pribadi
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Pengaruh tidak langsung saluran komunikasi terhadap
perilaku hidup sehat pribadi adalah pengaruh saluran komunikasi
terhadap perilaku hidup sehat pribadi melalui aspek kognitif sikap
hidup sehat. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh besarnya
koefisien jalur pengaruh tidak langsung saluran komunikasi(melalui
aspek kognitif sikap hidup sehat) terhadap perilaku hidup sehat
pribadi adalah 0,071. Nilai koefisien jalur pengaruh tidak langsung ini
ternyata lebih besar 0,05, sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh
tidak langsung (melalui sikap hidup sehat aspek kognitif) terhadap
perilaku hidupsehat pribadi, atau dapat dikatakan bahwa komponen
kognitif sikap merupakan faktor perantara munculnya pengaruh
saluran komunikasi yang digunakan dalam memunculkan pengaruh
pada perilaku responden. Tenuan ini kembali menguatkan asumsi
bahwa kognisi merupakan komponen sikap yang penting, mengingat
dari komponen inilah awalnya proses sikap sebelum menentukan
perasaan dan kemauan atau kecenderungan untuk berbuat (Mar’at,
1982:22).
5. Saluran Komunikasi melalui Aspek Koginitif Dari Sikap
terhadap Perilaku Hidup Sehat Lingkungan Ibu-Ibu Anggota
Posyandu
Pengaruh tidak langsung saluran komunikasi terhadap
perilaku hidup sehat lingkungan adalah pengaruh saluran
komunikasi terhadap perilaku hidup sehat lingkungan melalui sikap
hidup sehat aspek kognitif. Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh
besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsung (melalui sikap
hidup sehat aspek kognitif) saluran komunikasiterhadap perilaku
hidup sehat lingkungan adalah 0,054. Nilai koefisien jalur pengaruh
tidak langsung ini ternyata lebih besar 0,05, sehingga dapat
disimpulkan ada pengaruh tidak langsung (melalui sikap hidup sehat
aspek kognitif) terhadap perilaku hidupsehat lingkungan.
Berdasarkan kedua hasil analisis pada pengaruh perilaku
diatas, ditunjukan bahwa pengaruh tidak langsung saluran
komunikasi (melalui aspek kognitif sikap hidup sehat) lebih besar
0,071)
terhadap perubahan perilaku hidup sehat pribadi (
dibandingkan terhadap perubahan perilaku hidup lingkungan (
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0,054). Hal ini berarti aspek kognitif sikap hidup sehat lebih
dominan sebagai perantara terhadap perubahan perilaku dalam
lingkup lingkungan, dibandingkan terhadap perilaku individual
responden.
Kontribusi komponen kognitif sebagaimana dinyatakan dalam
matriks McGuire (Baldwin, 2004:336) merupakan hal penting untuk
menjelaskan proses mental yang terjadi pada khalayak kampanye.
Menurut Dean Kazoleas:
Model ini meneliti sejumlah faktor-faktor kognitif misalnya
perhatian terhadap pesan, pemahaman(comprehension), retensi
(retention) --setidaknya pada sebagian kecil pesan-- dan beberapa
tingkatan hasil (yielding) atau penerimaan oleh khalayak, yang
mendasari proses mempengaruhi dalam kampanye.
Proses seperti ini kita kenal dengan proses-proses mental
yang harus terjadi pada beberapa kampanye agar mendapatkan efek.
Jika kampanye tidak mendapatkan perhatian target (karena
beberapa alasan), jika pesan-pesan tersebut tidak dimengerti, atau
jika pesan-pesan tersebut tidak terdengar atau tidak dapat diingat,
maka dapat dipastikan sangat kecil sekali kemungkinan kampanye
tersebut akan berhasil (Baldwin, 2004:336).
Mengacu pada kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa
kontribusi komponen kognitif dari sikap cukup dominan dalam
persuasi kepada perilaku khalayak. Setidaknya, telah terjadi
pengenalan dan pemahaman melalui saluran-saluran komunikasi
kampanye. Mental set tersebut diperlukan sebagai tahapan awal
kegiatan kampanye dalam perspektif komunikan. Adapun dalam
penelitian ini, hasil analisis pengaruh tidak langsung (faktor
perantara) dari komponen kognitif dalam mengubah atau
mempengaruhi perilaku responden, menguatkan konsepsi dari
McGuire tersebut.
Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien yang signifikan,
0,077),
baik pada perubahan perilaku responden secara agregat (
pribadi (
0,071) ataupun lingkungan (
0,054). Asumsinya,
aspek kognitif sikap dapat dipengaruhi oleh saluran-saluran
komunikasi yang digunakan dalam kampanye kesehatan. Dengan
pengaruh yang terjadi pada kompoen kognisi (persepsi, pemahaman
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dan penilaian) tersebut pada gilirannya akan turut mempengaruhi
perubahan perilaku hidup sehat yang terjadi pada ibu-ibu anggota
Posyandu.
6. Pengaruh Tidak Langsung Saluran Komunikasi terhadap
Perilaku Hidup Sehat
Berdasarkan hasil analisis ini menggambarkan bahwa saluran
komunikasi hanya berpengaruh langsung terhadap perilaku hidup
sehat pribadi. Saluran komunikasi selain berpengaruh terhadap
perilaku hidup sehat pribadi juga berpengaruh terhadap aspek
afektif sikap hidup sehat. Manakala kedua subvariabel tersebut
dipasangkan dengan saluran komunikasi untuk mengetahui
kontribusinya sebagai pengaruh tidak langsung, hasilnya
menunjukkan bahwa sikap afektif hidup sehat tidak memberi
pengaruh tidak langsung dalam munculnya perubahan perilaku
hidup sehat pribadi.
Adapun pada Tabel 6.15 ditunjukkan bahwa secara agregat,
terdapat pengaruh tidak langsung dari aspek afektif, sedangkan pada
Tabel 6.16 pengaruh tidak langsung tersebut tidak muncul dalam
kaitannya sebagai perantara pengaruh saluran komunikasi terhadap
perubahan perilaku pribadi. Asumsinya, kontribusi pengaruh tidak
langsung dapat berbeda-beda pada masing-masing individu
responden. Hal ini dikuatkan dengan observasi lapangan bahwa
saluran komunikasi tatap muka dapat menimbulkan kedekatan
dengan juru kampanye. Aspek emosional evaluatif (afektif)
responden dapat dipengaruhi kedekatan dimaksud, dimana masingmasing individu memiliki bentuk kedekatan yang berbeda.
Perbedaan mental set individual membuat penilaian emosional yang
berbeda pada masing-masing responden. Oleh karenanya pengaruh
tidak langsung yang ditimbulkan turut bervariatif. Berdasarkan
asumsi tersebut, boleh disimpulkan bahwa aspek afektif sikap tidak
menjadi perantara dalam perubahan perilaku pribadi pada masingmasing responden.
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7. Pengaruh Tidak Langsung Saluran Komunikasi Terhadap
Perilaku Hidup Sehat Lingkungan
Hasil uraian di atas menunjukkan bahwa saluran komunikasi
tidak memiliki pengaruh tidak langsung (melalui aspek konatif sikap)
terhadap perilaku hidup sehat. Pada ketiganya menunjukkan hasil
koefisien tidak signifikan, < 0,05 baik secara agregat (0.048) secara
pribadi (0.042) maupun dalam lingkup lingkungan (0.035). Jika kita
lihat besarnya koefisien jalur pengaruh tidak langsungsaluran
komunikasi melalui komponen sikap (sikap kognitif, afektif dan
konatif), maka diperoleh gambaran aspek afektif sikap
merupakan penyumbang pengaruh tidak langsung tertinggi. Disusul
kemudian oleh aspek kognitif sikap
aspek konatif
aspek afektif dari sikap hidup sehat
sikap
menjadi perantara yang paling efektif bagi saluran komunikasi untuk
mengubah perilaku hidup sehat Ibu-ibu Anggota Posyandu.
Pengaruh tidak langsung dapat menjadi faktor untuk
mempengaruhi perilaku, namun jika melihat hasil analisis secara
keseluruhan, maka pengaruh langsung yang ingin diteliti telah
menunjukkan angka koefisen pengaruh yang signifikan. Asumsi yang
dapat diambil adalah, sepanjang pengaruh langsung terhadap
perilaku terjadi dengan signifikan, maka pengaruh tidak langsung
(faktor perantara) dapat diabaikan apabila kecenderungan negatif
(koefisien tidak signifikan) sehingga tidak menjadi faktor perantara.
Hal ini dipahami sebagai faktor di luar dari efek yang diharapkan.
Jika pengaruh langsung telah terjadi positif (hasilnya berupa
koefisien signifikan), maka faktor perantara yang negatif (tidak
signifikan) tidak banyak mempengaruhi pengaruh langsung yang
telah terjadi secara positif (signifikan). Misalkan pengaruh langsung
saluran komunikasi terhadap perilaku hidup sehat pribadi bernilai
signifikan, maka jika hasil analisis lainnya untuk pengaruh yang sama
dengan menyertakan aspek kognitif sebagai pengaruh tidak
langsung (perantara), ternyata hasilnya kemudian menunjukkan
koefisien tidak signifikan, maka dapat diabaikan. Dalam pengertian
telah terjadi pengaruh variabel saluran komunikasi terhadap variabel
perilaku (pengaruh langsung), adapun tidak munculnya pengaruh
tidak langsung tentunya tidak akan mempengaruhi efek pengaruh
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langsung yang sudah terbentuk dengan nilai koefisien signifikan.
Hal ini didasari tujuan awal penelitian untuk melihat pengaruh yang
timbul pada sikap dan perilaku responden, tidak untuk mengetahui
kontribusi faktor lain dalam mempengaruhi sikap dan perilaku.
Untuk memperluas wawasan, kita dapat berusaha untuk mengetahui
faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang dapat memberi
sumbangsuh atas pengaruh yang muncul (pengaruh tidak langsung).
Namun kontribusinya hanya sebagai faktor perantara munculnya
pengaruh.
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BAB 7
Kampanye Kesehatan
Sikap dan Perilaku Hidup Sehat

Berdasarkan paparan sebelumya menunjukkan bahwa kegiatan
kampanye komunikasi yang dijalankan telah mampu mengubah
sikap hidup sehat dan mampu mengubah perilaku hidup sehat
responden. Hal ini sejalan dengan konsepsi Yale Study tentang
perubahan sikap yang mengatakan bahwa persuasi dapat
mepengaruhi pandangan, keyakinan hingga sikap khalayak, maka
hasil ini menunjukkan hal yang sama, yaitu kampanye kesehatan
lingkungan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah
kegiatan persuasi yang dapat mengubah sikap hidup sehat ibu-ibu
anggota Posyandu.
Mengacu pada Model Yale Study, perubahan sikap yang terjadi
dipengaruhi faktor kredibilitas komunikator. Jika melihat kondisi
juru kampanye dalam melakukan metode curah pendapat dan
kunjungan ke rumah responden, faktor kredibilitas telah terbangun
dari kedekatan yang pada gilirannya akan membentuk
keterpercayaan (truthworthiness). Pada kondisi seperti itu persuasi
sangat efektif dalam mengubah sikap khalayak. Selain itu,
penggunaan media massa juga memberi kontribusi pada pengaruh
perubahan sikap yang terjadi. Penilaian dan pengenalan bahwa iklan
layanan masyarakat disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota atau
pun dianggap sebagai pemerintah kota yang memang merupakan
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lembaga yang berwenang mengurusi kesehatan masyarakat,
merupakan kondisi yang mendukung terbangunnya kredibilitas
sumber. Sebagaimana model Yale Study, kredibilitas dan
keterpercayaan adalah faktor yang turut menentukan terjadinya
perubahan sikap karena persuasi.
Hasil lainnya menunjukkan kecenderungan yang sama, bahwa
perubahan perilaku terjadi sebagai efek persuasi ditunjukkan
dengan angka koefisien signifikan, baik pada perilaku pribadi
maupun dalam lingkup sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
praktek hidup sehat sehari-hari (health habituation) dapat
dipersuasi. Adapun hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh
pada perilaku pribadi memiliki nilai koefisien jalur lebih kecil
dibandingkan pada perilaku lingkungan. Dapat dijelaskan dengan
mengetengahkan perbedaan individual serta perbedaan keluangan
waktu dalam menjalankan health habituation, sehingga taraf
perubahan yang intens secara perorangan mempunyai pengaruh
yang berbeda dengan perilaku lingkungan. Situasi lingkungan dan
norma sosial turut menentukan perilaku yang tampil, sebagaimana
dimaksudkan dalam theory of planned behavior: bahwa perilaku
selain dipengaruhi sikap, turut dipengaruhi oleh faktor lain dalam
menampilkan niatan perilaku. Dalam asumsi ini, perilaku yang
ditampilkan dipengaruhi oleh kesempatan ibu rumah tangga untuk
menampilkan niatan perilaku hidup sehat.
Menurut asumsi dari theory of planned behavior, faktor-faktor
lain dapat berupa subjective norm ataupun perceived behavioral
control. yang merupakan faktor niatan perilaku bersama-sama
dengan attitude toward behavior. Norma subyektif (subjective norm)
yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita
perbuat (Azwar, 2010:11). Menurut Venus (2004), norma subjektif
yang berhubungan dengan perilaku ini, menyangkut kepercayaan
individu berkenaan dengan pemikiran orang-orang yang mempunyai
arti penting bagi dirinya terhadap perilaku tersebut. Hal ini
berhubungan erat dengan sejauh mana individu termotivasi agar
dapat memenuhi harapan orang-orang tersebut (Venus, 2004: 35).
Sedangkan perceived behavioral control dikatakan Azwar (2010:12),
sebagai kontrol perilaku yang dihayati, adapun menurut Venus
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(2004): persepsi terhadap pengawasan perilaku dijelaskan sebagai
persepsi individu mengenai kekuatan faktor eksternal yang akan
sangat mempengaruhi tingkat kemudahan atau kesulitan munculnya
perilaku tersebut (Venus, 2004:35). Dari berbagai asumsi tersebut,
munculnya perilaku lingkungan banyak ditentukan oleh hal-hal
eskternal dari individu ibu-ibu anggota Posyandu. Dalam hal ini
secara pribadi, efek perilaku yang timbul pada individu akan berbeda
dengan efek untuk kemunculan perilaku yang sama dalam lingkup
lingkungan.
Mengenai hubungan tidak langsung atau faktor perantara
munculnya perilaku melalui sikap, hasil uji statistika menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh tidak langsung, yang berarti persuasi
terhadap perilaku turut ditentukan oleh sikap. Hasil ini menguatkan
asumsi bahwa adanya keterkaitan antara sikap dengan perilaku
meskipun tidak semua sikap terwujud menjadi perilaku, namun
perilaku dapat diprediksi dari sikap. Pada penelitian ini terbukti
bahwa koefisien analisis jalur menunjukkan angka signifikan dalam
menganalisis hubungan tidak langsung. Hal ini berarti sikap hidup
sehat dapat menjadi faktor perantara munculnya perilaku hidup
sehat dengan kecenderungan lebih besar pengaruh tidak langsung
tersebut muncul pada perilaku lingkungan. Temuan ini
menunjukkan adanya keterkaitan sikap dengan perilaku, suatu hal
yang menjadi konstruk penting dalam theory of planned behavior.
Munculnya perilaku selain ditentukan oleh sikap atas perilaku
tersebut, juga ditentukan oleh norma subyektif dan kontrol persepsi.
Perilaku banyak ditentukan oleh niatan perilaku yang terbentuk dari
sikap terhadap perilaku tersebut, serta faktor norma subyektif
(subjective norm) dan kontrol perseptual (perceived bahavioral
control). Baldwin (2004:144) menyakatakan bahwa teori perilaku
terencana (theory of reasonned action), yang kemudian berkembang
menjadi theory of planned behavior, merupakan teori psikologi yang
paling berhasil mengungkapkan keterkaitan sikap dengan perilaku.
Meskipun bukan satu-satunya faktor kemunculan perilaku, namun
dengan sikap dapat diprediksi perilakunya sepanjang konstrukkonstruk lain dalam teori dimaksud mendukung kemunculan
perilaku (perform to behavior).
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Hasil penelitian lainnya menunjukkan kecenderungan yang
sama dengan teori tersebut, yakni adanya pengaruh tidak langsung
merupakan indikasi bahwa sikap hidup sehat memberi kontribusi
terhadap munculnya perilaku hisup sehat. Adapun mengenai hasil
analisis adanya perbedaan koefisien pada perilaku individu dan
perilaku lingkungan, hal ini juga menguatkan asumsi teori ini: Bahwa
norma subyektif dan kontrol perseptual menjadikan kemunculan
perilaku individual adalah khas, manakala dibandingkan dalam
kemunculan perilaku yang sama secara agregat (kumpulan para
pribadi) ataupun kemunculan perilaku yang sama pada lingkungan,
seperti dalam kelompoknya ataupun dalam interaksi dengan
lingkungan rumahnya.
Perubahan yang terjadi pada sikap responden yang diteliti
dalam khasanah kognisi, afeksi dan konasi menunjukkan perubahan
sikap yang cukup signifikan. Hal ini mengacu kepada teori
perubahan sikap dari Carl Hovland dalam model attitude persuasions
and atittude change dapat disampaikan bahwa responden telah
mengalami perlakuan persuasi walaupun dampaknya tidak langsung
mereka rasakan.
Selain pada sikap, kampanye yang dijalankan oleh Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung juga memberi pengaruh pada
perilaku hidup sehat pada responden. Terdapat kecenderungan
telah terjadi perubahan perilaku hidup sehat yang diteliti pada
kebasaan hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu. Praktek hidup
sehat dalam keseharian dapat dipengaruhi oleh kegiatan kampanye.
Hasil uji statistik menunjukkan koefisien signifikan untuk praktek
hidup sehat yang dijalankan dalam keseharian. Namun demikian,
pengaruh persuasi tidaklah selalu sama dan equivalent dalam
konteks perilaku secara pribadi dengan perilaku di lingkup
lingkungan. Mengacu pada teori perubahan sikap dan perilaku
sebagaimana dikemukakan Karen Glanz dalam Integrated Bahavior
Model perilaku yang muncul turut dipengaruhi faktor tekanan
lingkungan (environmental constrain) serta kebiasaan (habit). Sejalan
dengan asumsi model tersebut, perbedaan kemunculan perilaku
pada perorangan cenderung ditentukan oleh bagaimana kondisi
lingkungan saat munculnya perilaku (behavior perform), maka dapat
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dikatakan relevan apabila perilaku pada perorangan tidak muncul
pada perilaku kelompok atau lingkungan. Asumsi tersebut tidak
terlepas dari perspektif theory of planned behavior dari Icek Ajzen
dalam penelitian ini. Dalam konstruk yang disampaikan Glanz
(2008:77) dinyatakan bahwa keyakinan-keyakinan normatif yang
subyektif pada seseorang (subjective norm) menjadi salah satu faktor
niatan berperilaku (intention to perform the behavior). Sedangkan
subjective norm turut ditentukan variabel-variabel eksternal seperti
perbedaan individu. Berdasarkan asumsi ini, perubahan perilaku
pada responden yang diteliti, terdapat perbedaan keterpengaruhan
atas efek kampanye yang dijalankan. Namun demikian secara
agregat telah terjadi perubahan perilaku sebagai efek kampanye.
Adapun asumsi-asumsi yang diajukan di atas adalah untuk
mendeskripsikan relativitas, yakni tidak sertamerta efek pada
perilaku perorangan terjadi juga pada perilaku lingkungan.
Faktor kredibilitas komunikator yang dapat dibangun dengan
truth worthiness melalui kedekatan interaksi komunikator dengan
komunikan jugamenjadi fakor dominan dalam mempengaruhi
perilaku ibu-ibu anggota Posyandu, fenomena ini mendukung
konsepsi Carl Hovland. Sebagai pembanding, kegagalan kampanye
air masak di Los Molinos dapat menunjukkan bahwa kampanye oleh
Dinas Kesehatan Kota lebih mampu menjangkau truth worthiness
atau keterpercayaan dari para ibu-ibu anggota Posyandu.
Keberadaan responden cenderung homofili (Hanafi, 1987:133)
sebagai kelompok yang memiliki keterlibatan yang sama memiliki
“bekal identitas” berupa latar belakang yang relatif seragam dalam
berinteraksi dengan komunikator sehingga lebih mudah dipersuasi
hingga ke taraf perubahan perilaku kesehatan.
Faktor Kredibilitas Komunikator juga berperan cukup penting
dalam kampanye persuasif untuk mengubah atau mempengaruhi
sikap dan perilaku khalayak. Juru kampanye dalam komunikasi
kelompok (ceramah dan diskusi) dan kunjungan ke rumah kader
(curah pendapat) terbukti mampu mempengaruhi sikap dan perilaku
hidup sehat pada ibu-ibu kader Posyandu. Iklan layanan masyarakat
di surat kabar, televisi dan radio, dengan mencantumkan Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai pembuat iklan, terbukti
KOMUNIKASI KESEHATAN

Perubahan Sikap dan Perilaku Hidup Sehat Khalayak

199

mampu mempengaruhi sikap dan perilaku khayalak. Kredibilitas
komunikator ini didukung faktor pengenalan pada kegiatan
kampanye kesehatan dari Dinas Kesahatan Kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini telah dilakukan beberapa kali sebelumnya dengan
penyelenggara yang sama serta menampilkan juru kampanye juga
dari institusi yang sama. Umumnya komunikator (Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung) dinilai responden sebagai “kepanjangan
tangan” pemerintah yang telah menjadi tugasnya untuk mengurusi
kesehatan lingkungan.
Sesungguhnya terdapat perbedaan karakteristik kampanye
dibandingkan kampanye-kampanye sebelumnya, yakni faktor
keterpaduan dengan pihak kelurahan, kecamatan hingga ke level
walikota. Responden menilainya tetap berintikan Dinas Kesehatan
Kota, pihak kelurahan dan kecamatan menjadi semacam faktor
periferal kegiatan kampanye dengan goal: lingkungan bersih dan
sehat maka Piala Adipura kembali diraih. Anggapan ini diperkuat
dengan langkah-langkah dari Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung yang tidak hanya melancarkan kampanye kesehatan
lingkungan, juga diintensifkannya gerakan kebersihan dari sektor
lain seperti penataan lingkungan dari Dinas Tata kota, peningkatan
pengelolaan buangan sampah dari Dinas Kebersihan, juga
menggalakkan Gerakan Ayo Bersih-bersih dan Gerakan Jum’at
Bersih yang dilaksanakan di kantor-kantor pemerintahan maupun
swasta. Anggapan ini seolah mendapat pembenaran dengan kembali
diraihnya Adipura dan predikat kota terjorok menjadi salah satu
kota terbersih.
Faktor Karakteristk Pesan merupakan variabel dalam
kampanye kesehatan terpadu yang turut mempengaruhi sikap dan
perilaku hidup sehat. Responden mengenali pesan dengan mudah
bahwa yang disampaikan adalah masalah kesehatan lingkungan baik
melalui media maupun tidak bermedia. Asumsi ini menunjukkan
bahwa karakteristik pesan (isi pesan dan penyampainnya) dalam
kampanye kesehatan lingkungan menunjukkan faktor penguatan
(Reinforcement) dalam teori S-O-R dari Hovland, Janis dan Kelley
(1953) masih relevan sebagai teori dalam ranah psikologi komunikasi.
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Faktor Saluran Komunikasi merupakan variabel dalam
kampanye kesehatan terpadu yang turut mempengaruhi sikap dan
perilaku hidup sehat. Keberagaman saluran pada awalnya ditujukan
agar khalayak dapat terjangkau lebih intens dalam lingkup geografis
serta lingkup sosial. Pada kelanjutannya, tidak semua saluran
komunikasi yang digunakan memberi pengaruh signifikan pada
perubahan sikap dan perilaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa
saluran media massa dan media kelompok kurang efektif mencapai
target persuasi jika dibandingkan dengan saluran tak bermedia
berupa wawancara dan kunjungan juru kampanye ke rumah kader
Posyandu.
Saluran komunikasi yang digunakan turut mempengaruhi
efektivitas penyampiaan pesan. Dari data hasil angket yang
diperoleh, penggunaan media massa (berupa iklan di radio, televisi
dan surat khabar) kurang disukai dibandingkan dengan saluran nonmedia massa. Hal itu ditunjukkan dengan lebih disukainya kegiatan
kampanye berupa diskusi kelompok bersama juru kampanye, yaitu
secara kumulatif jawaban ‘sangat baik’ dan ‘baik’ serta ‘kurang baik’
sebesar 92,6%. Trend atau kecenderungan yang sama juga terjadi
pada saluran komunikasi berupa kunjungan juru kampanye ke
rumah (92,2%) dan ceramah dalam situasi kelas (90,5%) serta
saluran komunikasi berupa wawancara atau tatap muka dengan juru
kampanye (88,7%) dibandingkan iklan di televisi (71,4%) dan iklan di
radio (78,1%) ataupun iklan di surat khabar (72,4%). Adapun media
tercetak lainnya seperti leaflet (83,7%) dan booklet (87,3%) juga
menunjukkan kecenderungan lebih diminati dibandingkan media
massa. Kondisi ini seyogyanya menjadi perhatian dalam strategi
kampanye, seperti yang dimaksudkan dalam matriks McGuire
(Baldwin, 2004:337) yang menekankan pentingnya memperhatikan
langkah ketiga, yakni saluran atau channel. Saluran non-media
menunjukkan kecenderungan positif dalam mencapai efektivias
saluran kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan
kampanye dengan segmentasi khalayak yang jelas, hendaklah lebih
memilah dan memilih saluran.
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Dalam model matriks McGuire telah dinyatakan mengenai
cakupan terpaan media. Manakala pihak pemerintah kota telah
menetapkan bahwa kampanye dilaksanakan secara terpadu, dimana
saluran-saluran yang ada semuanya dimanfaatkan. Ternyata tidaklah
keseluruhannya berjalan efektif dalam mengubah perilaku pada
kelompok masyarakat. Dalam penjelasan matriks, McGuire
mengungkapkan perlunya maksimalisasi dalam proses mediasi
(penggunaan media) agar penerimaan (receptivity) lebih optimal
dalam mengubah sikap dan perilaku (Baldwin, 2004:337-338). Hasil
penelitian membuktikan bahwa media massa (sebagai kelengkapan
dari kampanye terpadu) kurang diminati pada segmentasi khalayak
seperti ibu-ibu anggota Posyandu. Dapat diramalkan bahwa efek
pada perubahan sikap dan perilaku kurang efektif dibandingkan
dengan saluran tidak bermedia. Bahwa maksud penggunaan media
adalah sebagai kelengkapan (dalam konteks keterpaduan) dengan
goal cakupan terpaan pesan ke seluruh warga kota, pilihan ini perlu
dapat dipahami sebagai langkah pencapaian keluasan (broad) ke arah
hasil (yielding) dan penerimaan (receptivity) pesan. Akan tetapi,
efektivitas pada perubahan sikap dan perilaku tentulah tidak sebaik
saluran non-media.
Kesimpulan
Berpijak pada landasan teori yang digunakan dapat
disimpulkan bahwa kampanye kesehatan lingkungan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
merupakan kegiatan persuasi yang berhasil mengubah sikap dan
perilaku hidup sehat ibu-ibu anggota Posyandu di Kota Bandar
Lampung. Penelitian dengan perspektif komunikan atau khalayak
yang dilakukan masih relevan dengan mengacu pada teori
perubahan sikap dari Carl Hovland; yakni dalam meneliti efek
persuasi dalam kampanye berupa pengaruh pada sikap dan perilaku.
Mengenai perubahan sikap dan perilaku sebagai efek
komunikasi, penggunaan teori perilaku terencana dari Icek Ajzen
masih dapat digunakan sepanjang konstruk teori tersebut
diperhatikan dalam komponen-komponen kegiatan persuasi. Dari
teori Ajzen ini, konstruk teori yang menonjol dalam penelitian ini
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adalah faktor norma subyektif dan kontrol perseptual, dimana hal
tersebut menentukan perbedaan perilaku yang terjadi pada
responden dalam manivestasinya secara pribadi dan manivestasinya
dalam perilaku lingkungan atau kelompok sosial. Dengan
terorientasi pada teori perilaku terencana tersebut, juga dapat
disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi pada sikap Ibu-ibu
anggota Posyandu cenderung diikuti perubahan atau pengaruh yang
sama pada perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa teori perilaku
terencana yang menyatakan dari bahwa sikap dapat diprediksi
perilakunya, masih relevan sebagai kerangka teoritis dalam meneliti
sikap dan perilaku sebagai efek persuasi.
Penelitian ini memiliki perspektif pada komunikan (audience
oriented) dengan lebih terarah pada efek berupa perubahan sikap
dan perilaku dari persuasi. Dalam konteks tersebut, penelitian ini
menggunakan model matriks McGuire dalam meneliti variabel
kampanye (variabel bebas). Dari asumsi-asumsi pada model ini dapat
disampaikan bahwa kampanye kesehatan lingkungan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat
menjabarkan faktor-faktor penting dalam matriks McGuire. Baik
dalam hal optimalisasi sumber (source), saluran (channel) dan
penyampaian pesan-pesan (mediating process) yang telah mengarah
pada efek yang ingin dicapai pada komunikan. Strategi dengan
menjalankam kampanye terpadu relatif berhasil. Namun demikian,
secara evaluatif, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan:
1. Pemanfaatan saluran bermedia kurang efektif dalam persuasi
terhadap sikap dan perilaku hidup sehat ibu-ibu anggota
Posyandu, dibandingkan dengan saluran yang tidak bermedia
berupa wawancara, curah pendapat dan kunjungan juru
kampanye ke rumah kader Posyandu.
2. Kampanye terpadu, relatif efektif sebagai kampanye informatif
kepada khalayak luas. Namun dalam kampanye persuasi relatif
kurang efektif, terutama yang memiliki goal: attitude or behavioral
change. Segmentasi khalayak dengan saluran penyampian pesan
yang tidak bermedia dapat dianggap cara terbaik untuk
kampanye persuasif dimaksud. Nilai tambah dari hal ini adalah
efisiensi dalam pembiayaan kampanye.
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3. Khalayak dapat menunjukkan efek persuasi yang berbeda, dalam
artian perilaku secara pribadi tidaklah selalu diikuti perilaku
secara lingkungan. Mengacu pada konsep McGuire, faktor
pembekalan pada juru kampanye perlu dibekali dengan
pemahaman terhadap kondisi ini.
Diperlukan referensi tercetak atau buku yang lebih lengkap
tentang kampanye dan persuasi. Sejauh ini tidak banyak referensi
yang khusus membahas seluk beluk kampanye berbahasa indonesia.
Buku-buku tentang persuasi dan kampanye akan menjadi referensi
yang potenisal bagi studi ilmiah. Buku dimaksud hendaklah lebih
mengemukakan temuan-temuan atau penelitian-peneliian dan
dilengkapi dengan pandangan ilmiah yang multidisiplin ilmu
(terutama psikologi sosial) serta dilengkapi data-data berbagai hasil
penelitian seputar kampanye dan persuasi. Peluang yang sama dapat
diciptakan di dunia maya melalui situs-situs internet.
Kampanye terpadu oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung telah sering dilakukan dan berpeluang untuk dilanjutkan
pada masa mendatang. Direkomendasikan untuk diadakan
penelitian lebih jauh tentang kegiatan kampanye sejenis di Bandar
Lampung. Penelitian lanjutan dapat menggunakan variabel-variabel
lain yang lebih variatif sehingga akan memperkaya wawasan ilmiah
tentang kegiatan tersebut. Teori yang dipakai sebagai acuan
penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan teori-teori lain
tentang kampanye. Direkomendasikan untuk meneliti kampanye
kesehatan dengan perspektif teori, kontruks ataupun model yang
lain, diantarnya dengan melakukan penelitian pada kampanye
serupa dengan
mempertajam fokus pada media massa
menggunakan pendekatan teori uses and gratification.
Kajian tentang kampanye selalu dalam keterkaitan dengan
persuasi dengan memfokuskan pada faktor sikap dan perilaku.
Sumbangsih disiplin ilmu psikologi (dalam hal ini psikologi sosial)
sangatlah dominan dan memberi perluasan wawasan domain
psikologi komunikasi serta domain public relation di dalam disiplin
ilmu komunikasi. Maka sangat releva jika bobot pelajaran tentang
sikap dan perilaku memperoleh pelajaran pada mata kuliah psikologi
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komunikasi atau public relations dengan mempelajari lebih jauh
tentang sikap dan perilaku.
Penelitian ini membutuhkan riset pendahuluan sebelum
kegiatan
kampanye
dan
sebelum
menyebarkan
angket.
Direkomendasikan untuk merancang kegiatan riset pendahulan
tersebut dalam jangka waktu yang berdekatan dengan kegiatan
pokok penelitian. Rentang waktu yang direkomendasikan adalah dua
bulan sampai satu bulan sebelum penelitian utama.
Kampanye dapat mengubah sikap dan perilaku khalayak
seyogyanya menjadi acuan pihak Pemerintah Daerah, khususnya
Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung dalam merancang
kampanye sejenis di masa-masa mendatang. Sebaiknya tetap
dipertahankan keajegan atau kontinuitas dengan mengadakan
kampanye-kampanye lanjutan. Untuk hal konsistensi dimaksud,
direkomendasikan agar lebih selektif dalam menentukan saluran
komunikasi, terutama untuk kampanye terpadu. Sekiranya faktor
biaya menjadi pertimbangan penting, direkomendasikan untuk lebih
mengedepankan saluran komunikasi tatap muka (kunjungan ke
rumah kader ataupun forum penyuluhan). Sedangkan media massa
dapat diminimalisir dengan lebih selektif memilih institusi atau
perusahaan media; karenanya diperlukan data pendukung (semacam
TV rating) sebelum menggunakan saluran media massa.
Direkomendasikan untuk lebih memperhatikan faktor
kredibilitas komunikator, khususnya expertness sumber. Misalkan
dengan menampilkan dokter puskesmas secara rutin pada setiap
kegatan komunikasi, selain juru kampanye yang dibekali oleh Dinas
Kesehatan Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang cenderung rutin
perlu menghindari aspek kebosanan atau anggapan “Ah, yang itu-itu
saja.”
Kampanye kesehatan terpadu dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku hidup sehat, maka perlu ditindaklanjuti dengan lebih
mengarahkannya ke arah positif. Tindak lanjut berupa programprogram kebersihan lingkungan yang melibatkan masyarakat seperti
berupa gotong royong mingguan dapat difasilitasi serta
dikampanyekan kepada publik.
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Dengan terus berlangsungnya revitalisasi Posyandu secara
nasional, adalah relevan untuk mengoptimalkan keterlibatan
Posyandu dalam kegiatan atau program Pemerintah (Pusat maupun
Daerah). Walaupun sejatinya Posyandu adalah institusi informal
yang concern pada kesehatan, ada potensi dan peluang untuk dapat
dilibatkan dalam hal lain, misalnya dalam program pengentasan
kemiskinan atau pun mengkampanyekan program jaminan
keselamatan kerja, bekerja sama dengan perusahaan asuransi.
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